
* Бюджет Новоукраїнської міської об’єднанної

територіальної громади за 2018 рік

Запорукою успішного розвитку громади є збалансований 

бюджет. За підсумками 2018 року бюджет громади отримав

доходів загального та спеціального фондів - 146035,5 тис.грн.( у 

т.ч. трансферти 61237,3 тис.грн.) , або 101,3% від уточненого

планового показника, що на 13870,9 тис.грн. більше ніж в 2017 

році, на 2019 рік бюджет затверджено у сумі 140064,0 тис.грн. (у 

т.ч. трансферти 53115,3 тис.грн.). 

Основними бюджетоутворюючими джерелами надходжень до 

бюджету є:

Податок на 
доходи 

фізичних осіб
46361,1тис.грн.

31,8%

Акцизний
податок

6629,5тис.грн.,
4,5%

Податок на 
нерухоме майно
152,6 тис.грн.,

0,1%

Плата за землю 
12763,6тис.грн.

8,7%

Єдиний податок
4319,2тис.грн.

9,8%

Транспортний
податок

114,8 тис.грн.
0,08%

Плата за 
надання

адмінпослуг, 
адмінштрафи та 

збори
1 014,4тис.грн.,

0,7%

Державне мито
140,0 тис.грн.,

0,10%

Офіційні
трансферти

61237,3тис.грн.
41,9%

Власні
надходження
бюджетних

установ
2991,9 тис.грн.,

2,1%

Екологічний
податок; 

71,3тис.грн., 
0,05%

Відшкодування
втрат с/г і л/г 
виробництва

112,3тис.грн., 
0,08%

Кошти пайової
участі

62,5 тис.грн.,

0,04%

Інші
надходження
65,0 тис.грн.,

0,04%



* Найбільшими платниками податків і зборів до 
бюджету громади є:

ТОВ "Зерновик"-8441,9 тис.грн.

СТОВ "Степ-Агро " -12707,0 тис.грн.

ТОВ "Горіховський кар'єр"-2282,4 тис.грн.

СТОВ "Росія" -7098,5 тис.грн.

Філія ПАТ "ДПЗКУ "Новоукраїнський КХП " -2682,3 тис.грн.

ТОВ "Єврощебінь" -5170,8 тис.грн.

ДП "Літа-Агро" -343,2 тис.грн.

Ф/Г "Землероб"-1552,5тис.грн.

ТОВ "Бантишівський щебінь" – 1979,8 тис.грн.

ТОВ " Воронівське " -972,0 тис.грн.

ТОВ " Новоураїнське " -868,4 тис.грн.

ПП " Агрофірма " Зірка " – 1166,3 тис.грн.



Видаткова частина бюджету громади у 2018 році здійснювалася із

застосуванням програмно-цільового методу та складає 150905,3 

тис.грн. (загальний та спеціальний фонди), що на 22839,5 тис.грн. 

більше у порівнянні з 2017 роком. На фінансування за галузевим

принципом

Освіта (в.т.ч. 
дитяча музична

школа); 
86010,2тис.грн.

57%

Культура і 
мистецтво; 

4604,3тис.грн.
3%

Державне
управління; 

12902,7тис.грн.
9%

Соціальний захист
та соціальне

забезпечення; 
1910,7 тис.грн.

1%

Житлово-
комунальне

господарство; 
7388,9тис.грн

5%

Економічна та інша
діяльність ; 

13920,7тис.грн.
9%

Міжбюджетні 
трансферти(в т.ч. 

медична
субвенція); 

22011,1тис.грн.
15%

Фізична культура і 
спорт; 2156,7 

тис.грн.
1%


