
Додаток до рішення селищної 
ради 

від 26.10.2022р. № 1550 - 28/VIII 

 

  

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

 

За 9 місяців 2022 року до бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади при плані 92 802 974 грн надійшли доходи у сумі 88 966 722 грн, що 
становить 95,9%.  

В тому числі по загальному фонду виконання складає 86 816 018   грн при 
плані 90 756 129 грн, або 95,7% та по спеціальному фонду фактично надійшло 
доходів в обсязі 2 150 704 грн, що становить 104,8% до річного плану –       

2 051 495 грн. 
       Доходи загального фонду бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади без урахування трансфертів за 9 місяців 2022 року (власні доходи)  
виконано в сумі 49 936 585 грн, що становить 94,7% до плану (52 705 460 грн.), 
тобто не виконано розрахунковий план на 2 768 875 грн. Порівняно з минулим 
роком фактичні надходження зменшились на 1 911 995 грн, або на 3,7% (за 9 

місяців 2021 року – 51 848 580 грн). Середньомісячні надходження за 9 місяців 

2022 року склали 5 548 509 грн, що на 212 444 грн менше проти минулого року 
або на 3,7 % (за 9 місяців 2021 року – 5 760 953 грн). 
  

Доходи загального фонду бюджету селищної територіальної громади                                                     
                        грн. 

Загальний  фонд 

Фактичні 
надходж за 9 

місяців 2021 

року  

Уточнений 
план на 9 

місяців 

2022 рік 

Фактично 
надійшло за 

9 місяців 

2022 року 

% вико-

нання 

Не наді-
йшло 

Переви-  

конано 

Податок на доходи 
фізичних осіб  

25 859 868 30 095 970 29 912 904 99,4 183 066  

Податок на прибуток 
підприємств 

56 969 50 000 42 811 85,6 7 189 
 

Рентна плата та 
плата за 
використання інших 
природних ресурсів 

1 488 2 400 2 669 111,2  269 

Акцизний податок з 
виробленого та 
ввезеного на митну 
територію України 
пального  

3 867 723 2 711 400 1 369 506  50,5 1 341 894 
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Акцизний податок з 
реалізації суб’єктами 
господарювання 
роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 

 

 

853 914 616 800 678 251 110,0  61 451 

Податок на майно 12 460 769 12 038 230 10 151 896 84,3 1 886 334 
 

Єдиний податок 7 750 678 6 687 450 7 118 907 106,5  431 457 

Доходи від власності 
та підприємницької 
діяльності   

 

450 455 

 

9 900 7 085 71,6 2 815 
 

Плата за надання 
адміністративних 
послуг 

414 307 464 890 495 637  106,6  30 747 

Надходження від  
орендної плати за 
користування 
цілісним майном та 
іншим державним 
майном 

18 735 25 000 44 966 179,9  19 966 

Державне мито 19 293 3 420 2 833 82,8 587  

Інші неподаткові 
надходження 

94 381 
 

109 120 
 

 109 120 

Разом доходів (без 
урахування 
міжбюжетних 
трансфертів) 

 

51 848 580 

 

52 705 460 49 936 585 94,8 3 421 885 653 010 

Офіційні 
трансферти 

43 594 614 38 050 669 36 878 433 96,9 1 171 236  

в тому числі:        

Міжбюджетні 
трансферти з 
державного 
бюджету 

 

37 258 375 

 

32 359 900 32 359 900 100,0   

Базова дотація 2 622 600 2 551 500  2 551 500 100,0   

Субвенція з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам 
на реалізацію 
програми 
«Спроможна школа 
для кращих 
результатів» 

698 000      

Освітня субвенція з 
державного бюджету 31 227 200 29 808 400 29 808 400 100,0   
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місцевом бюджетам  

Субвенція з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам 
на здійснення 
заходів щодо 
соціально-

економічного 
розвитку окремих 
територій 

2 355 000      

Субвенція з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам 
на реалізацію 
заходів, спрямованих 
на підвищення 
доступності 
широкосмугового 
доступу до Інтернету 
в сільській 
місцевості 

355 575      

Усього доходів з 
урахуванням 
міжбюджетних 
трансфертів з 
державного 
бюджету 

89 106 955 85 065 360 82 296 485 96,7 3 421 885 653 010 

Дотації з місцевих 
бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 

4 258 451 3 869 600 3 869 600 100,0   

в тому числі:       

Дотація з місцевого 
бюджету на 
проведення 
розрахунків 
протягом 
опалювального 
періоду за 
комунальні послуги 
та енергоносії, які 
споживаються 
установами, 
організаціями, 
підприємствами, що 

4 258 451 3 869 600 3 869 600 100,0   
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утримуються за 
рахунок відповідних 
місцевих бюджетів 
за рахунок 
відповідної 
додаткової дотації з 
державного 
бюджету  

Дотація з місцевого 
бюджету на 
здійснення 
переданих з 
державного бюджету 
видатків з утримання 
закладів освіти та 
охорони здоров`я за 
рахунок відповідної 
додаткової дотації з 
державного бюджету 

4 258 451      

Субвенції з місцевих 
бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 

2 077 788 1 821 169 649 933 35,7 1 171 236  

в тому числі:       

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

 1 134 000   1 134 000  

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

25 000 6 384  6 384  100,0   

Субвенція з 
місцевого бюджету 
на забезпечення 
якісної, сучасної та 

704 362      
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доступної загальної 
середньої освіти 
«Нова українська 
школа» за рахунок 
відповідної субвенції 
бюджету 

Інші субвенції з 
місцевого бюджету 

582 883 680 785 643 549 94,5 37 236  

Субвенція з 
місцевого бюджету 
на реалізацію 
заходів, спрямованих 
на розвиток системи 
охорони здоров’я у 
сільській місцевості, 
за рахунок залишку 
коштів відповідної 
субвенції з 
державного 
бюджету, що 
утворився на початок 
бюджетного періоду 

99 000      

Субвенція з 
місцевого бюджету 
на здійснення 
підтримки окремих 
закладів та заходів у 
системі охорони 
здоров'я за рахунок 
відповідної субвенції 
з державного 
бюджету 

666 543      

Усього 95 443 194 90 756 129 86 816 018 95,7 4 593 121 653 010 

 

 

Спеціальний фонд 

 

За 9 місяців 2022 року до спеціального фонду бюджету Софіївської 
селищної територіальної громади надійшло доходів в обсязі 2 150 705 грн, що 
становить 105,1 відсотки до плану (2 046 845 грн). 
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Надходження спеціального фонду бюджету селищної територіальної 
громади 

                                                                                                                            грн. 
  Спеціальний фонд Уточнени

й план на 
9 місяців 

2022 року 

Фактичне 
надходже
ння за 9 

місяців 

2022 року 

%         

вико-

нання 

Не надій-

шло    
Переви- 

конано 

Екологічний податок  9 350 15 351 164,2  6 001 

Власні надходження 
бюджетних установ   2 037 495 1 307 850 64,2 729 645  

Кошти від продажу 
землі і 
нематеріальних 
активів  

 827 504   827 504 

Разом доходів (без 
урахування 
міжбюжетних 
трансфертів) 

2 046 845 2 150 705 105,1 729 645 833 505 

Всього доходів 2 046 845 2 150 705 105,1 729 645 833 505 

  

За даними ДПІ станом на 01.10.2022 року сума податкового боргу по 
податкам і зборам до бюджету рахується в сумі 519 700 грн., в порівняні з 
початком року зменшилась на 795 500 грн, із них: 

податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 
власності 100 грн- як і на початок року (СТОВ "Відродження"), 

плата за землю – 496 700 грн,у порівняні з початком року зменшилась гна 
792 200 грн (ПП Мамойленко - 396 000 грн, СТОВ "Відродження"- 45 700 грн., 
ТОВ "Компанія "Сервіспромторг" 37 500 грн, ДП "Софіївкатепло-енерго" 

КП"Дніпротеплоенерго ДОР" - 8 700 грн, ФГ "Меркурій" – 4 800 грн, ТОВ 
Укртехінвест газ" – 4 100 грн.), 

інші платежі – 22 900 грн- як і на початок року (СТОВ "Оріон"). 

Треба відмітити, що податковий борг рахується за підприємствами, які 
давно закриті, але органами ДПІ борги не списані.  

За нашими даними поточний борг за юридичними особами рахується 
лише за ПП Мамойленко М.М. в сумі 396 000 грн - у зв’язку із тим, що 
органами ДПІ її склади виставлені на продаж, а щомісячно утримується із її 
пенсії лише платіж в сумі 460,39 грн.   

Також рахується земельний податок та орендна плата з фізичних осіб. 
    

За 9 місяців 2022 року видатки бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади по загальному та спеціальному фондах виконано в 
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обсязі 87 151 610 грн, або 70,5 відсотки до уточненого плану (123 543 094 грн) у 
тому числі: 

загальний фонд видатків виконано в обсязі 83 125 566 грн, або на 74,4 

відсотки до плану – 111 699 790 грн,  
спеціальний фонд виконано в обсязі 4 026 044 грн, що становить 34,0 

відсотки до плану – 11 843 304 грн. 
 Власні видатки загального фонду бюджету селищної територіальної 
громади за 9 місяців 2022 року склали 82 975 566 грн, що складає до плану 
(111 474 094 грн) – 74,4 відсотка. 
 У порівнянні з 9 місяцями 2021 року видатки загального фонду бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади (без урахування трансфертів, що 
передаються до інших бюджетів місцевого самоврядування) (83 756 665  грн) 
зменшились на 781 099 грн (на 0,9 відсотки). 

В тому числі збільшилися за галузями соціального спрямування видатки 
на охорону здоров’я на 386 657 грн (на 10,7 відсотки) і склали 3 986 735 грн і 
видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – на 27 749 грн (на 0,7 

відсотки) і склали 4 129 047 грн. Збільшились також видатки на житлово-

комунальне господарство на 182 155 грн. (на 15,0 відсотки)  і склали 1 395 468 

грн; видатки на іншу діяльність на 91 779 грн (на 19,2 відсотки) і склали        
570 888 грн, із них: видатки на забезпечення утримання місцевої пожежної 
охорони склали 443 850 грн, на утримання поліцейської станції – 19 591 грн, на 
заходи та роботи з територіальної оборони – 107 447 грн; збільшились видатки 
на економічну діяльність на 345 200 грн (в 6,9 рази) і склали 403 700 грн, із них: 
видатки на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 403 700 грн.    

Разом з тим, зменшились видатки на освіту на 987 221 грн (на 1,7 

відсотки) і склали 56 193 160 грн, видатки культуру та мистецтво – на 833 503 

грн (на 13,7 відсотки) і склали 5 238 811 грн, видатки на фізичну культуру і 
спорт – на 80 395 грн (на 16,0 відсотків) і склали 422 415 грн.  
                                                                                                                   грн. 
 Касові видатки  

за 9 місяців 

2021 року 

Уточнений 
план  

на 9 місяців 

2022 року 

Касові 
видатки  

за 9 місяців 

2022 року 

% 

викон
ання 

% росту 
до 

минул 

року 

Фінансування органів 
державного управління 

10 548 863 16 106 582 10 463 258 65,0 99,2 

Видатки на утримання 
установ освіти 

57 180 381 70 984 243 56 193 160 79,2 98,3 

Видатки на охорону здоров’я 3 600 078 6 438 800 3 986 735 61,9 110,7 

Видатки на соціальний 
захист 

4 101 298 5 339 741 4 129 047 77,3 100,7 

Видатки на утримання 
установ культури 

6 072 314 8 054 752 5 238 811 65,0 86,3 
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Видатки на фізичну культуру 
і спорт 

502 810 726 200 422 415 58,2 84,0 

             Із загальної суми видатків загального фонду (83 125 566 грн) 
направлено на соціально-захищені статті 76 193 285 грн, або 91,7 відсотки (на 
291 328 грн менше, ніж за 9 місяців 2021 року (76 484 613 грн)). В тому числі 
заробітна плата з нарахуваннями становить 69 181 849 грн, або на 1,8 відсотки 
менше минулого року (70 481 636 грн), медикаменти – 135 347 грн, або в 5,0 

разів більше минулого року (26 951 грн), харчування – 479 142 грн, або на 56,5 

відсотки менше минулого року (1 101 502 грн), на оплату комунальних  послуг 
та енергоносіїв – 6 240 282 грн, або на 38,3 відсотки більше минулого року 
(4 512 033 грн), інші виплати населенню – 165 665 грн, або на 47,7 відсотки 
менше до минулого року (347 642 грн). На поточне утримання бюджетних 
установ направлено 2 513 151 грн, або 3,0 відсотки до загальної суми видатків. 
На надання фінансової допомоги комунальним підприємствам використані 
кошти загального фонду в сумі 4 022 335 грн., що складає 4,8 відсотка загальної 
суми видатків, в т.ч. КП «Софіївська ЦЛ» - 3 254 729 грн (за 9 місяців 2021 року 

– 2 562 805 грн), КНП «Софіївський ЦПМСД» - 732 006 грн (за 9 місяців 2021 

року – 1 037 273 грн), КП «Софіївське» - 35 600 грн (за 9 місяців 2021 року – 

12 347 грн). На утримання КЗ «Софіївський трудовий архів» використані кошти 
в сумі 246 795 грн (за 9 місяців 2021 року – 242 324 грн), або 0,3 відсотки 
загальної суми видатків.  
 Видатки на виплату обов’язкових виплат по заробітній платі з 
нарахуваннями, продукти харчування, медикаменти, енергоносії за 9 місяців 

2022 року були забезпечені в повному обсязі, виходячи із місцевих умов та 
можливостей. Прострочена кредиторська заборгованість по вказаних видатках 
на 01 жовтня 2022 року відсутня. Видатки на заробітну плату проводились з 
урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, визначеної Законом 
України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» з 1 січня - 6 500 грн. та 
розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня - 

2 893 грн.     
На 01 січня поточного року дебіторська заборгованість за загальним 

фондом складала 256 759 грн., на 01 жовтня 2022 року вона зменшилась на     
242 003 грн і склала 14 756 грн. Заборгованість відображає суми витрат, 
здійснених у грудні 2021 року, які підлягають віднесенню на витрати майбутніх 
періодів, а саме: передплата періодичних видань на 2022 рік – 14 756 грн. 

За спеціальним фондом дебіторська заборгованість склала 2 701 грн. – 

передплата періодичних видань на 2022 рік – у порівняні з початком року вона 
не змінилась. 

Кредиторська заборгованість за загальним фондом на 01 жовтня 

поточного року склала 75 334 грн, із них прострочена – 28 786 грн. 
Кредиторська заборгованість бюджетних установ за спеціальним фондом на 1 
жовтня 2022 року склала 744 974 грн, в тому числі прострочена 697 468 грн. 
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Кредиторська заборгованість виникла в зв’язку із введенням в Україні 
військового стану і фінансуванням лише першочергових видатків відповідно до 
постанови КМУ №590 від  09.06.2021 року (зі змінами та доповненнями).  

На виконання статей 43, 73 Бюджетного кодексу України, з метою 
недопущення необґрунтованих зривів у фінансуванні першочергових видатків, 
позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, 
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які в 
обов’язковому порядку покриваються Державною казначейською службою 
України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 
користування цими коштами за 9 місяців 2022 року не оформлялись. 

 Тимчасово вільні кошти за 9 місяців 2022 року в установах банків не 
розміщувалися.  

Оборотно-касова готівка на 2022 рік затверджена в сумі 5,0 тис.грн. 
Станом на 01 жовтня 2022 року оборотно-касова готівка збережена.   

За 9 місяців 2022 року кредити суб’єктам підприємницької діяльності з 
бюджету селищної територіальної громади не надавались. 

З бюджету селищної територіальної громади видатки проводились через 
чотирьох головних розпорядників бюджету. За 9 місяців 2022 року видатки за 
головними розпорядниками склали: 

по виконавчому комітету селищної ради в сумі 20 837 759 грн. (за 
загальними фондом – 19 950 727 грн та спеціальним фондом – 887 032 грн);  

по відділу освіти виконавчого комітету селищної ради в сумі 57 699 853 

грн. (за загальними фондом – 54 776 356 грн та спеціальним фондом – 2 923 497 

грн);  
по відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету 

селищної ради в сумі 7 805 009 грн. (за загальними фондом – 7 589 495 грн та 
спеціальним фондом – 215 514 грн);  

по фінансовому відділу селищної ради в сумі 808 989 грн. (за загальними 
фондом – 808 989 грн).  

За 9 місяців 2022 року надійшло коштів освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам у сумі 29 808 400 грн, що становить 100,0 
відсотків до запланованих. 
 На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї працівникам освіти 
за 9 місяців 2022 року направлені кошти в сумі 49 652 418 грн,  що  складає 88,4 

відсотки  від  загальної  суми  витрат  по  установах  освіти (56 193 160 грн). В 

тому числі: касові видатки на заробітну плату з нарахуваннями за рахунок 
коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам склали 
28 484 209 грн., за рахунок коштів бюджету територіальної громади –        

21 168 209 грн. Видатки на фінансування установ освіти склали за 9 місяців 

поточного року 67,6 відсотки до загальної суми видатків загального фонду 
(83 125 566 грн).  
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На харчування направлені кошти загальному фонду в сумі 352 165 грн,  
що складає 18,0 відсотка до планових призначень (1 955 000 грн.), в т.ч. по 
дитячих дошкільних закладах – 83 315 грн. і по загальноосвітніх школах –     

268 850 грн. За спеціальним фондом видатки склали 186 585 грн., із них по 
дитячих дошкільних закладах – 39 286 грн. та про загальноосвітніх школах – 

147 299 грн. Вартість харчування дітей в дитячих дошкільних закладах склала 
22,77 грн., в тому числі: 13,55 грн. - за рахунок коштів загального фонду та 9,22 
грн. - за рахунок коштів спеціального фонду. Такі показники пов’язанні з 
введенням в країні військового стану, проведенням дистанційного навчання в 
школах і тим, що дитячі дошкільні заклади не відвідують діти. Видатки на 
харчування здійснювались у 1 кварталі поточного року: по загальноосвітніх 
школах селищної ради надавалось безкоштовне одноразове харчування учням 
1-4 класів, дітям пільгової категорії (дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям учасників 
АТО та дітям-переселенцям). Вартість харчування по загальноосвітніх школах 
селищної ради склала 15,35 грн.  

На оплату енергоносіїв використанні кошти в сумі 4 980 902 грн, що 
складає 8,9 відсотки до загальної суми витрат по освіті, в тому числі: 
               грн. 
  оплата теплопостачання    - 3 372 612  

  оплата водопостачання    -    124 247  

  оплата електроенергії              -    627 391 

 оплата природного газу    -    816 537 

  оплата інших енергоносіїв та  
 інших комунальних послуг     -      40 115 

 Капітальні видатки по спеціальному фонду бюджету склали 2 710 695  

грн., із них: видатки в сумі 2 699 000 грн. – за рахунок залишку на початок року 
коштів освітньої субвенції з державного бюджету придбано шкільний автобус і  
видатки в сумі 11 695 грн - по загальноосвітніх школах за рахунок безоплатної 
передачі підручників від Департаменту освіти і науки ДОДА.  

Кредиторська заборгованість по установах освіти на 1 жовтня 2022 року 
за загальним фондом склала 30 580 гривні, в тому числі прострочена – 24 580 

гривень, (на початок року була відсутня). Кредиторська заборгованість виникла 
в зв’язку із введенням в Україні військового стану і фінансуванням лише 
першочергових видатків відповідно до постанови КМУ №590 від  09.06.2021 
року (зі змінами та доповненнями). За спеціальним фондом  кредиторська 
заборгованість відсутня.  

Дебіторська заборгованість на 01 жовтня 2022 року за загальним фондом 
по установах освіти відсутня, за спеціальним фондом – 2 701 гривні.  

Видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади на 
фінансування установ охорони здоров’я склали за 9 місяців 2022 року –      

3 986 735 грн, або 4,8 відсотки до загальної суми видатків загального фонду 
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бюджету (83 125 566 грн). За рахунок власних коштів громади проведені 
видатки в сумі 2 716 140 грн, 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 – 1 010 000 грн, Девладівського 
сільського бюджету – 260 595 грн. 

На  виплату  заробітної  плати  працівникам  охорони  здоров’я  та 
нарахування на неї  використано кошти в сумі 732 652 грн,  що  складає 18,4 

відсотки від загальної суми видатків по установах охорони  здоров’я (3 986 735 

грн). За рахунок коштів з бюджету селищної територіальної громади здійснена 

виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам дитячого відділення і 
фізіотерапевтичного кабінету та лікарю УЗІ. 

Витрати  на  придбання  медикаментів  становлять 324 986 грн, що 
складає 36,3 відсотки до плану (895 337 грн.). За рахунок цих коштів придбані 
18 упаковок сечоприймачів на суму 3 489 грн, 14 упаковок калоприймачів на 
суму 22 842 грн., 128 упаковок підгузників на суму 23 156 грн, 4 трахеостомічні 
трубки на суму 6 600 грн, 38 катеторів Фолея на суму 648 грн, 47 упаковок 
імуносупресивних препаратів для безкоштовного забезпечення пільгової 
категорії населення на суму 83 521 грн, придбано медикаменти та 
перев’язувальні матеріали, кровозупинні засоби КП «Софіївська ЦЛ» на суму 
150 734 грн (медичні матеріали (шприці, рукавички, бинти, системи, катетери) 

на суму 55 822 грн, медичні реактиви на суму 10 213 грн і придбано 

фармацевтична продукція (медикаменти) на суму 84 699 грн) та по КНП 
«Софіївський ЦПМСД» на суму 33 997 грн (для невідкладної допомоги – 28 935 

грн та вироби медичного призначення - 5 062 грн).  
 На оплату енергоносіїв використані кошти в сумі 2 463 727 грн., що 
складає 61,8 відсотки до загальної суми витрат на охорону здоров’я , в тому 
числі: 

    грн. 
- оплата теплопостачання           -  2 026 079 

- оплата водопостачання           -     111 148 

  - оплата електроенергії            -     231 983 

  - оплата природного газу            -       75 240 

- оплата інших енергоносіїв           -       19 277 

 Видатки на виплату пенсії склали за 9 місяців 2022 року 22 660 грн, що 
складає 100,0 відсотків до планових призначень. 
 Інші виплати населенню склали 295 617 грн, в т.ч. на: 

безкоштовне забезпечення пільгової категорії населення лікарськими 
препаратами на суму 236 380 грн, із них за рахунок коштів Софіївської 
територіальної громади – 196 777 грн і Девладівської територіальної громади – 

39 603 грн),   
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безкоштовне забезпечення пільгової категорії населення з хронічною 
нирковою недостатністю – 40 000 грн (по Девдадівській територіальній 
громаді), 

пільгове зубопротезування – 19 237 грн. (по Софіївській територіальній 
громаді зубопротезовано 4 чоловіка із запланованих 6 чоловік на суму 29 473 

грн.). 
 По КНП «ЦПМСД» придбання предметів і матеріалів склало 45 648 грн. 
За рахунок них коштів придбано засоби індивідуального захисту на суму 1 443 

грн., пальне - 11 275 грн і електротовари - 32 930 грн. Оплата послуг (крім 
комунальних) склала 8 864 грн. Кошти направлені на технічний огляд системи 
газопостачання (7 827 грн) та газового обладнання (1 037 грн). 
 По КП «Софіївська ЦЛ» придбані предмети і господарські матеріали на 
суму 21 814 грн. Оплата послуг (крім комунальних) склала 44 200 грн (ремонт 
рентгенівського апарату). Крім того, здійснена оплата за навчання лікаря-

фтизіатра - 13 320 грн та сплачено земельний податок - 13 247 грн.  
По спеціальному фонду бюджету фінансування установ охорони здоров’я 

не проводилось.  
Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01 жовтня 2022 року за 

загальним і спеціальним фондом по установах охорони здоров’я відсутня.  
  На виплату заробітної плати та нарахування на неї працівникам 

соціального захисту (КЗ «Центр надання соціальних послуг») і на видатки по 
суспільно-корисних (громадських) роботах використанні кошти в сумі        
3 351 648 грн, що складає 81,2 відсотки від загальної суми витрат по галузі 
соціального захисту (4 129 047 грн). Видатки на фінансування соціального 
захисту населення складає 5,0 відсотків до загальної суми видатків бюджету 
селищної територіальної громади (83 125 566 грн).  

На оплату енергоносіїв використанні кошти в сумі 379 194 грн, що 
складає 9,2 відсотки від загальної суми витрат на соціальний захист, в тому 
числі:            

                     грн. 
 - оплата теплопостачання     -  280 753 

 - оплата водопостачання та водовідведення        -    26 154 

 - оплата електроенергії      -    67 313 

 - оплата інших енергоносіїв та  
- інших комунальних послуг      -      4 974 

Видатки загального фонду на придбання медикаментів склали 56 820 грн, 
на харчування – 69 864 грн. За спеціальним фондом видатки на медикаменти 
склали 5 701 грн, на харчування – 158 419 грн. 
 На фінансування установ соціального захисту за 9 місяців 2022 року 

надійшло коштів інших субвенцій з місцевого бюджету в сумі 181 105 грн, в 
т.ч.: 
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 субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 6 618 грн, що 
становить 33,3 відсотки до запланованих (19 854 грн);  
 субвенція на відшкодування витрат на проживання підопічних у 
відділенні стаціонарного догляду постійного або тимчасового проживання в 
сумі 174 487 , із них: 
 з Девладівського сільського бюджету надійшли в сумі 111 328 грн, або 
100 відсотків до запланованих,  
 з Вакулівського сільського бюджету - 30 000 грн, або 100 відсотків до 
запланованих,  
 з Нивотрудівського сільського бюджету - 33 159 грн, або 100 відсотків до 
запланованих.  

На утримання КЗ «Центр надання соціальних послуг» використанні 
кошти в сумі 3 960 599 грн., із них: за рахунок коштів бюджету селищної 
територіальної громади проведені видатки загального фонду в сумі 3 808 292 

грн, Девладівського сільського бюджету – 109 344 грн., Вакулівського 
сільського бюджету – 28 318 грн і Нивотрудівського сільського бюджету 14 645 

грн. 
  Видатки загального фонду на придбання ліків для учасників ЧАЕС за 
рахунок субвенції з обласного бюджету склали 6 235 грн.  
 Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями на організацію та 
проведення громадських робіт склали 41 641 грн., в т.ч. за загальним фондом – 

17 213 грн. та за спеціальним фондом – 24 428 грн. 

 Капітальні видатки по установах соціального захисту склали 43 286 грн. 
(придбано електрокотел на суму 21 577 грн для стаціонарного відділення і 
оприбутковано від МБО «Партнерство «Кожній дитині» в рамках виконання 
проекту ЮНІСЕФ «Моніторинг потреб та підтримка дітей в умовах війни» 1 
ноутбук «Lenovo» вартістю 21 709 грн).  

Видатки на оздоровлення та відпочинок дітей пільгової категорії за 9 
місяців поточного року не фінансувались. 

    За 9 місяців 2022 року касові видатки по коду «Інші заходи у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення» склали 145 000 грн, що 
складає 39,9 відсотки до планових призначень (363 400 грн). Видатки 
проводились на виконання Програми соціального захисту населення 
Софіївської громади на 2021-2023 роки, в т.ч. надана:  

- матеріальна допомога незахищеним верствам населення, які опинилися 
у складних життєвих обставинах надана 4 особам на суму 10 000 грн., згідно 
рішення Софіївської селищної ради від 15 грудня 2021 року № 1307-17/VIІІ 
«Про встановлення розміру матеріальної допомоги незахищеним верствам 
населення та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах» (виплата 



 

 

15 

 

одноразової допомоги 3 чол. по 3 000 грн. кожному, 1 чол. по 1 000 грн. 
кожному); 

- на виконання Програми по заохоченню жителів, що проживають на 
території територіальної громади та ідуть служити на контрактну службу в сумі 
5 000 грн. (1 виплата по 5 000 грн); 

- виплати матері загиблого воїна в Афганістані в сумі 18 000 грн, згідно 
рішення Софіївської селищної ради від 15 грудня 2021 року № 1305-17/VIІІ 
«Про встановлення розміру допомоги сім’ям загиблих воїнів в Афганістані» 
(виплата матері загиблого воїна-афганця - 1 чол. по 2000 грн. на дев’ять 

місяців); 

- виплати 3-м матерям та батькові загиблих учасників АТО в сумі 63 000 

грн., згідно рішення Софіївської селищної ради від 15 грудня 2021 року          
№ 1306-17/VIІІ «Про встановлення розміру допомоги сім’ям загиблих 
учасників АТО» (виплата матері загиблого учасника АТО - 3 чол. по 2000 грн. 
на 9 місяців; виплата батькові загиблого учасника АТО – 1чол по 1000 грн. на 9 

місяців); 
- виплата 1-й матері загиблого воїна внаслідок воєних дій, пов’язаних з 

військовою агресією РФ проти України в сумі 4 000 грн., згідно рішення 
Софіївської селищної ради від 27 липня 2022 року № 1510-26/VIІІ «Про 
встановлення щомісячної допомоги членам сімей загиблих (померлих) 
військовослужбовців внаслідок воєнних дій, пов’язаних з війсьвою агресією РФ 
проти України» (1 чол. по 2000 грн. на 2 місяці); 

- виплата матеріальної допомоги на поховання загиблих 
військовослужбовців в сумі 40 000 грн., згідно рішень виконавчого комітету 
селищної ради від 27 червня 2022 року № 56, від 19 серпня 2022 року № 70, від 
12 вересня 2022 року № 84 «Про надання матеріальної допомоги на поховання 
загиблих військовослужбовців» (4 виплати по 10 000 грн.); 

- виплата матеріальної допомоги на поховання в сумі 5 000 грн., згідно 
рішення виконавчого комітету селищної ради від 12 вересня № 85 «Про 
надання одноразової допомоги на поховання» (1 виплата по 5 000 грн.). 

Дебіторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами по 
установах соціального захисту станом на 01 жовтня 2022 року відсутня. 

Кредиторська заборгованість за загальним фондами склала 2 000 грн, в 
т.ч. прострочена – 2 000 грн, за спеціальним фондом – 47 506 грн. Кредиторська 
заборгованість виникла в зв’язку із введенням в Україні військового стану і 
фінансуванням лише першочергових видатків відповідно до постанови КМУ 
№590 від  09.06.2021 року (зі змінами та доповненнями).  

На виплату заробітної плати та нарахування на неї працівникам культури 
використанні кошти в сумі 4 709 608 грн, що складає 89,9 відсотки від загальної 
суми витрат по установах культури (5 238 811 грн.). Видатки на утримання 
установ культури складають 6,3 відсотків до загальної суми видатків бюджету 
селищної територіальної громади (83 125 566 грн). 
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На оплату енергоносіїв використанні кошти в сумі 369 034 грн, що 
складає 9,8 відсотки від загальної суми витрат на культуру, в тому числі: 

               грн. 
 - оплата теплопостачання     - 148 419 

 - оплата водопостачання та водовідведення  -     3 950 

 - оплата електроенергії      -   65 943 

 - оплата природного газу     - 147 774 

- оплата інших енергоносіїв та  
   інших комунальних послуг      -     2 948 

Видатки на проведення заходів по культурі склали 25 904 грн. За рахунок 
цих коштів оплачені послуги по розміщенню інформаційних матеріалів в газеті 
«Вісті Софіївщини» на суму 12 454 грн. та придбані календарі на проведення 
конкурсу «Різдвяна Зірка» - 4 650 грн і на проведення заходів до Дня 
незалежності України - 8 800 грн. (придбання вінків на 5 000 грн., квітів - 2 450 

грн., бланків подяк та відзнак - 1 350 грн.). 
 Видатки за 9 місяців 2022 року за спеціальним фондом по установах 
культури склали 129 983 грн, в т.ч. капітальні видатки – 123 983 грн. (за 
рахунок надходження в натуральній формі поповнено бібліотечний фонд від 
обмінного фонду КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія»).   

Дебіторська заборгованість за загальним фондом на 01 жовтня 2022 року 
по установах культури склала 7 297 грн, вона зменшилась у порівняні з 
початком року на 73 085 грн (передплата періодичних видань в грудні 
минулого року на 2022 рік).  Кредиторська заборгованість за загальним фондом 

по установах культури відсутня. 

Дебіторська та кредиторська заборгованість за спеціальним фондом по 
установах культури на 01 жовтня 2022 року відсутня. 

На виплату заробітної плати та нарахування на неї працівникам фізичної 
культури та спорту використанні кошти в сумі 412 724 грн, що складає 97,7 

відсотки від загальної суми витрат загального фонду по галузі фізична культура 
і спорту (422 415 грн). 

На оплату енергоносіїв використанні кошти не використовувались 

 Капітальні видатки по установах фізичної культури і спорту за 9 місяців 

2022 року не проводились. 
На фінансування видатків загального фонду по галузі державне 

управління використані кошти в сумі 10 463 258 грн., що складає 12,6 відсотки 

до загальної суми видатків загального фонду (83 125 566 грн), із них: на 
утримання виконавчого комітету селищної ради – 8 864 676 грн., або 10,7 

відсотки; відділу освіти виконавчого комітету – 323 192 грн, або 0,4 відсотки; 
відділу культури, туризму, молоді та спорту – 219 606 грн., або 0,3 відсотки; 
фінансового відділу – 808 989 грн, або 1,0 відсотки та на утримання трудового 
архіву – 246 795 грн, або 0,3 відсотки. На виплату заробітної плати та 
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нарахування на неї працівникам державного управління використанні кошти в 
сумі 9 365 375 грн, що складає 89,5 відсотки від загальної суми витрат. 

На оплату енергоносіїв використанні кошти в сумі 294 302 грн., що складає 
2,8 відсотки від загальної суми витрат, в тому числі:     

                   грн. 
 - оплата теплопостачання     -  84 626 

 - оплата водопостачання     -  11 124 

 - оплата електроенергії      -156 915 

- оплата природного газу     -  37 399 

 - оплата інших енергоносіїв та  
   інших комунальних послуг      -    4 238 

На придбання для органів місцевого самоврядування використанні кошти 
загального фонду бюджету селищної територіальної громади в сумі 166 429 

грн, на оплату послуг – 164 523 грн, видатки на відрядження – 2 824 грн, заходи 
по реалізації програм – 550 грн, інші поточні видатки – 6 612 грн.  

Дебіторська заборгованість на 01 жовтня 2022 року по загальному фронду 
склала 7 458 грн., вона зменшилась у порівняні з початком року на 29 088 грн 
(передплата періодичних видань в грудні минулого року на 2022 рік). 
Кредиторська заборгованість – 30 116 грн, в тому числі прострочена – 2 206 

грн. (по трудовому архіву) - заборгованість виникла в зв’язку із введенням в 
Україні військового стану і фінансуванням лише першочергових видатків 
відповідно до постанови КМУ №590 від  09.06.2021 року (зі змінами та 
доповненнями).  

 По спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість 
відсутня. 

За 9 місяців 2022 року на утримання трудового архіву використанні кошти 
в сумі 246 795 грн, в тому числі всі за рахунок власних коштів бюджету 
селищної територіальної громади – 186 795 грн та Девладівської сільської 
територіальної громади – 60 000 грн. Кошти використані на заробітну плату з 
нарахуваннями в сумі 195 194 грн, на придбання предметів та матеріалів – 2 650 

грн., на оплату послуг – 19 219 грн, на оплату за водопостачання – 276 грн, на 
оплату за електроенергію – 29 200 грн., інші поточні видатки – 256 грн 

(відшкодування земельного податку). 
Видатки на утримання місцевої пожежної охорони склали 443 850 грн, 

або 0,5 відсотки загальної суми видатків (83 125 566 грн). Із них: видатки на 
заробітну плату та нарахування на неї склали 441 334 грн. що складає 99,4 

відсотки загальної суми видатків на утримання місцевої пожежної охорони. 

Видатки на оплату електроенергії склали 2 515 грн., що становить 0,6 відсотки 
до загальної суми витрат. 

На утримання поліцейської станції використанні кошти в сумі 19 591 

грн. За рахунок цих коштів оплачені послуги зв’язку (2 800 грн) та здійснена 
оплата за електроенергію (16 791 грн). 
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Видатки на заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха  по загальному фонду не проводились. 

 Видатки загального фонду на житлово-комунальне господарство склали 
1 395 468 грн, що становить 1,7 відсотки від загальної суми видатків 
(83 125 566 грн). В тому числі видатки: 

на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 
становлять 35 600 грн. - кошти використанні на придбання 2-х ємностей для 
питної води в Миколаївському старостинському окрузі, 
на благоустрій громади склали 1 357 387 грн, що складає 1,6 відсотки загальної 
суми видатків. За рахунок цих коштів проводилась виплата заробітної плати з 
нарахуваннями працівникам групи Благоустрій в сумі 1 032 893 грн, або 74,0 
відсотки загальної суми видатків на благоустрій; проведені видатки на 
придбання предметів та матеріалів для благоустрою громади – 46 458 грн; на 
оплату послуг по благоустрою селищної ради – 80 493 грн та використані на 
оплату електроенергії за зовнішнє освітлення вулиць громади – 197 543 грн. 
на іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства склали 2 481 

грн - на сплату судового збору.  
За спеціальним фондом бюджету видатки на житлово-комунальне 

господарство не проводились. 

Дебіторська заборгованість на 01 жовтня 2022 року по загальному фронду 
на житлово-комунальне господарство відсутня. Кредиторська заборгованість 
склала 564 грн (по благоустрою) - заборгованість виникла в зв’язку із 
введенням в Україні військового стану і фінансуванням лише першочергових 
видатків відповідно до постанови КМУ №590 від  09.06.2021 року (зі змінами 
та доповненнями). По спеціальному фонду дебіторська та кредиторська 
заборгованість відсутня. 

На 1 жовтня поточного року по загальному фонду бюджету рахується 
кредиторська заборгованість за членськими внесками до асоціацій органів 
місцевого самоврядування в сумі 12 074 грн. та по спеціальному фонду 
бюджету за виконанням інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 697 468 грн 
(за рахунок залишку коштів на початок року субвенції з державного бюджету 
по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі стаціонарного відділення для 
постійного або тимчасового проживання за адресою: вул. Карпенка, 1 в смт 
Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області із застосуванням 
енергозберігаючих технологій»). Заборгованість виникла в зв’язку із введенням 
в Україні військового стану і фінансуванням лише першочергових видатків 
відповідно до постанови КМУ №590 від  09.06.2021 року (зі змінами та 
доповненнями). 

Видатки за рахунок залишку коштів на початок року субвенції з 
державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 
доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 
склали 403 700 грн. 
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За 9 місяців поточного року видатки на заходи та роботи з територіальної 
оборони склали 426 047 грн, в т.ч.: 
по загальному фонду – 107 447 грн, із них: 660 грн. - придбання господарських 

матеріалів для укріплення позицій територіальної оборони, 29 887 грн. - оплата 
послуг спецавтотранспорту по риттю траншей, окопів  і 76 900 грн. - придбання 

медикаментів, 

по спеціальному фонду – 318 600 грн. – придбано тепловізори для 3-х 
підрозділів територіальної оборони (прибори нічного бачення).  

Видатки загального фонду за рахунок резервного фонду бюджету склали 

за 9 місяців 2022 року 172 084 грн. Із них: 
допомога внутрішньо переміщеному та/або евакуйованому населенню у зв`язку 
із введенням воєнного стану на території України за рахунок коштів резервного 
фонду місцевого бюджету у сумі 82 171 грн. На придбання продуктів 
харчування використані кошти в сумі 26 443 грн, на придбання предметів і 
матеріалів – 14 806 грн (придбання миючих засобів – 9653 грн і води 5 153 грн) 

та проведено оплату послуг в сумі 40 923 грн (підвіз води); 
інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету у сумі 
89 913 грн. Кошти використанні на придбання паливо-мастильних матеріалів 

(58 650 грн), господарських матеріалів (31 263 грн). 
 Забезпечення стабільного виконання плану надходжень доходів до 
місцевого бюджету Софіївської селищної територіальної громади дозволило 
протягом звітного періоду проводити своєчасне та у повному обсязі 
фінансування видатків бюджету територіальної громади у частині утримання 
бюджетних установ, проведення запланованих заходів та виконання 
регіональних програм в обсягах, передбачених помісячним розписом та згідно з 
наданими головними розпорядниками пропозиціями на фінансування. 
 

 

Начальник фінансового відділу           Лариса ПРИХОДЬКО 


