
Додаток  
до рішення Софіївської селищної ради
від 26.10.2022 р. № 1550 - 28/VIII

грн.

Загальний фонд
Податкові надходження 10000000 79180300 49276943,15

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

11000000 40044800 29955714,86

Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 39984800 29912903,64

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати

11010100 28275000 20766483,41

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших 
виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, 
що сплачується податковими агентами

11010200 4000000 3977283,62

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата

11010400 5620000 3629607,32

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами 
річного декларування

11010500 2089800 1539529,29

Податок на прибуток підприємств  11020000 60000 42811,22

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 11020200 60000 42811,22

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 3700 2668,50

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 13010000 3200 2256,50

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування) 

13010200 3200 2256,50

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 13030000 500 412

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин 
загальнодержавного значення

13030100 500 412

Внутрішні податки на товари та послуги  14000000 9073300 2047756,89

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 14020000 2146800 307786,86

Пальне 14021900 2146800 307786,86

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

14030000 6180000 1061719,22

Пальне 14031900 6180000 1061719,22

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 

14040000 746500 678250,81

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній 
торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 

14040100 240000 239899,01

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 
213 Податкового кодексу України)

14040200 506500 438351,80

Місцеві податки 18000000 30058500 17270802,9

Податок на майно 18010000 17562700 10151895,98

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

18010100 7900 7942,20

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

18010200 12800 2363,32

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

18010300 696900 41211,29

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

18010400 500000 402417,77

Земельний податок з юридичних осіб  18010500 2232500 1611080,47

Орендна плата з юридичних осіб  18010600 3055600 1701066,54

Земельний податок з фізичних осіб  18010700 9016000 5030481,06

Орендна плата з фізичних осіб  18010900 2041000 1355333,33

Єдиний податок 18050000 12495800 7118906,92

Єдиний податок з юридичних осіб 18050300 190700 103411,7

Єдиний податок з фізичних осіб 18050400 4635000 4067645,49

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 
дорівнює або перевищує 75 відсотків

18050500 7670100 2947849,73

Неподаткові надходження 20000000 643200 659641,66

Доходи від власності та підприємницької діяльності  21000000 14700 7085,00

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, 
що вилучається до відповідного місцевого бюджету

21010300 13000 6235,00

Інші надходження  21080000 1700 850

Адміністративні штрафи та інші санкції 21081100 1700 850

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 
діяльності 

22000000 628500 543436,47

Плата за надання адміністративних послуг 22010000 580200 495637,17

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 
– підприємців та громадських формувань

22010300 45800 29631,25

Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 400000 395761,92

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень

22012600 134400 70244,00

Надходження від орендної плати за використання цілісним майновим комплексом та 
іншим державним майном

22080000 25000 44966,12

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 
іншим майном, що перебуває в комунальній власності

22080400 25000 44966,12

Державне мито 22090000 23300 2833,18

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

22090100 20000 838,18

Звіт
про виконання бюджету Софіївської селищної територіальної громади за 9 місяців 2022 року

Уточнений план на 
2022 рік

Виконано за 9 
місяців 2022 року

код
ДОХОДИ



Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та 
паспортів громадян України  

22090400 3300 1995

Інші неподаткові надходження  24000000 0 109120,19

Інші надходження  24060000 0 109120,19

Інші надходження  24060300 109120,19

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 90010100 79823500 49936584,81

Офіційні трансферти 40000000 42073400 32359900,00

Від органів державного управління 41000000 42073400 32359900,00

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 41020000 3401800 2551500,00

Базова дотація 41020100 3401800 2551500,00

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 38671600 29808400

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41033900 38671600 29808400,00

Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету
90010200 121896900 82296484,81

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41040000 3869600 3869600

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду 
за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 
підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету   

41040500 3869600 3869600,00

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 2237820 649933,00

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

41051100 1134000 0,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051200 9367 6384,00

Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 1094453 643549,00

УСЬОГО 90010300 128004320 86816017,81

Спеціальний фонд
Податкові надходження  10000000 14000,00 15350,94

Інші податки та збори 19000000 14000,00 15350,94

Екологічний податок 19010000 14000,00 15350,94

Екологічний податок, який справляється за викидами в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне 
повітря двоокису вуглецю)

19010100 11800 12213,13

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 
об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

19010300 2200 3137,81

Неподаткові надходження 20000000 2037495,25 1307850,10

Власні надходження бюджетних установ 25000000 2037495,25 1307850,10

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством 

25010000 1164300,00 268727,01

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 
25010100 1068000,00 196998,87

Плата за оренду майна бюджетних установ  25010300 94300,00 62362,30

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім 
нерухомого майна) 

25010400 2000,00 9365,84

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  25020000 873195,25 1039123,09

Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 192289,76 301995,76

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних 
осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів 
з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших 
об`єктів

25020200 680905,49 737127,33

Доходи від операцій з капіталом  30000000 0,00 827503,33

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 33000000 0,00 827503,33

Кошти від продажу землі  33010000 0,00 827503,33

Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та 
комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу Х `Перехідні положення` 
Земельного кодексу України

33010500 827503,33

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 90010100 2051495,25 2150704,37

Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфетрів з державного бюджету 90010200 2051495,25 2150704,37

Усього 90010300 2051495,25 2150704,37

УСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ 130055815,25 88966722,18



ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД  

І.ВИДАТКИ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП, ВСЬОГО
Державне управління, всього 0100 20016080,00 10463257,86

у тому числі:
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад 0210150 17447900,00 8864675,46

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об`єднаних територіальних громадах 0610160 417500,00 323192,13

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об`єднаних територіальних громадах 1010160 276000,00 219606,30

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об`єднаних територіальних громадах 3710160 1454680,00 808988,82

Інша діяльність у сфері державного управління 0210180 420000,00 246795,15

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

Освіта, всього 1000 82081565,00 56193159,80

у тому числі:
Надання дошкільної освіти 0611010 15128100,00 9673107,81

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0611021 20886348,00 12617462,49

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0611031 38671600,00 28484209,34

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0611061 220000,00

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 0611070 2109400,00 1635340,40

Надання спеціальної освіти мистецькими школами
1011080 2904100,00 2156980,72

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 0611141 2143600,00 1620629,04

Інші програми та заходи у сфері освіти 0211142 9050,00 5430,00

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 0611200 9367,00 0,00

Охорона здоров`я, всього 2000 7386567,00 3986735,06

у тому числі:
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0212010 5752417,00 3254728,84

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги 0212111 1634150,00 732006,22

Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього 3000 5454409,00 4129047,21

у тому числі:
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 0213032 2714,00 0,00

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 0213050 26478,00 6234,92

Організація та проведення громадських робіт 0213210 19900,00 17212,94

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 0213241 5011917,00 3960599,35

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0213242 393400,00 145000,00

Культура  і  мистецтво, всього 4000 8419700,00 5238811,34

у тому числі:
Забезпечення діяльності бібліотек 1014030 2831300,00 1782798,99

Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1014040 402200,00 245477,21

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів 1014060 3866700,00 2262874,47

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 1014081 1264500,00 921757,11

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 0214082 55000,00 25903,56

Фiзична культура i спорт 5000 732200,00 422414,75

у тому числі:
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл 0615031 732200,00 422414,75

РАЗОМ ПО СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ ТА СОЦІАЛЬНОМУ ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ 104074441,00 69970168,16

Житлово-комунальне господарство 6000 2150500,00 1395468,03

у тому числі:
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0216013 35600,00 35600,00

Організація благоустрою населених пунктів 0216030 2094900,00 1357387,03

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 0216090 20000,00 2481,00

Економічна діяльність 7000 652174,00 403700,00

у тому числі:
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету 0217461 199000,00 0,00

Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики 0217530 17900,00

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 
Інтернету в сільській місцевості 0217540 403700,00 403700,00

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 0217680 31574,00

Інша діяльність 8000 786688,00 570888,07

у тому числі:

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0218110 9000,00 0,00

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 0218130 576900,00 443849,56

Інші заходи громадського порядку та безпеки 0218230 35400,00 19591,31

Заходи та роботи з територіальної оборони 0218240 165388,00 107447,20

ВИДАТКИ
код Уточнений бюджет 

на 2022 рік
Виконано за 9 

місяців 2022 року



ІІ. ВИДАТКИ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП, ВСЬОГО 376214,00 172084,23

у тому числі:
Допомога внутрішньо переміщеному та/або евакуйованому населенню у зв`язку із 
введенням воєнного стану на території України за рахунок коштів резервного фонду 
місцевого бюджету 0218755 110087,00 82171,23

Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 0218775 136127,00 89913,00

Резервний фонд 0218700 130000,00 0,00

Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів 900201 128056097,00 82975566,35

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів 0219800 150000,00 150000,00

Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету 900202 128206097,00 83125566,35

Субвенеції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та 
заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 250696,00 0,00

Інші субвенції з місцевого бюджету 0219770 75696,00 0,00

Інші субвенції з місцевого бюджету 3719700 175000,00

УСЬОГО ВИДАТКІВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ 900203 128456793,00 83125566,35

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Власні надходження бюджетних установ 2691852,80 1008443,52

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ і організацій - всього 
2691852,80 1008443,52

у тому числі:
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад 0210150 15000,00 0,00

Надання дошкільної освіти 0611010 753236,50 40522,76

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0611021 223974,40 183974,40

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 0611070 34300,00 0,00

Надання спеціальної освіти мистецькими школами 1011080 306006,74 85531,82

Організація та проведення громадських робіт 0213210 34143,00 24427,56

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 0213241 1182279,37 544004,20

Забезпечення діяльності бібліотек 1014030 124667,61 123982,78

Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1014040 111,27 0,00

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів 1014060 18100,61 6000,00

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1014082 33,30

Освіта 1000 4410620,00 2699000,00

у тому числі:
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0611021 528560,00 0,00

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0611041 1134000,00 0,00

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0611061 2748060,00 2699000,00

Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього 3000 269962,00 0,00

у тому числі:

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 0213241 269962,00 0,00

Економічна діяльність 7000 4092919,23 0,00

у тому числі:

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
0217350 500000,00 0,00

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій 0217363 1402101,71 0,00

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій 0617363 2190817,52 0,00

Інша діяльність 8000 382600,00 318600,00

у тому числі:
Заходи та роботи з територіальної оборони 0218240 318600,00 318600,00

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0218340 64000,00 0,00

Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів 900201 11847954,03 4026043,52

Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету 900202 11847954,03 4026043,52

УСЬОГО ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ З УРАХУВАННЯМ 
МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ 900203 11847954,03 4026043,52

ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ 900203 140304747,03 87151609,87



ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
Уточнений бюджет 

на 2022 рік
Виконанно за 9 

місяців 2022 року
Зміни обсягів бюджетних коштів 602000 -452473,00 -3690451,46

На початок року 602100 16312286,88 16312286,88

На кінець періоду 602200 6767712,65 16287670,34

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 602400 -9092101,23 -3715068,00

УСЬОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 600000 -452473,00 -3690451,46

ФІНАНСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
Зміни обсягів бюджетних коштів 602000 -9142101,23 1875338,81

На початок року 602100 150752,00 993006,43

На кінець періоду 602200 100752,00 2832735,62

Інші розрахунки 602304

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 602400 9092101,23 3715068,00

УСЬОГО ФІНАНСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 600000 -9142101,23 1875338,81

ВСЬОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ 600 000 -9 594 574,23 -1 815 112,65

Л.І.НазаренкоСекретар селищної ради


