
грн

Усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 47536400,00 47523200,00 13200,00 0,00

11000000 Податок на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

27658020,00 27658020,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 27592820,00 27592820,00 0,00 0,00

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати

21451700,00 21451700,00

110102000 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

1414400,00 1414400,00

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата

3473900,00 3473900,00

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за результатами 
річного декларування

1252820,00 1252820,00

11020000 Податок на прибуток підприємств  65200,00 65200,00

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності 

65200,00 65200,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 3625460,00 3625460,00 0,00 0,00

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

681160,00 681160,00

14021900 Пальне 681160,00 681160,00

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

2610000,00 2610000,00

14031900 Пальне 2610000,00 2610000,00

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів

334300,00 334300,00

18000000 Місцеві податки 16239720,00 16239720,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 8499830,00 8499830,00 0,00 0,00

180101000 Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

610,00 610,00

180102000 Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості 

12670,00 12670,00

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів нежитлової
нерухомості

238650,00 238650,00

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів нежитлової
нерухомості

308600,00 308600,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  1345400,00 1345400,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  1631200,00 1631200,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 4082400,00 4082400,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  855300,00 855300,00

18011000 Транспортний податок з юридичних осіб 25000,00 25000,00

18050000 Єдиний податок 7739890,00 7739890,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 198800,00 198800,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 3177800,00 3177800,00

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських
товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за
попередній податковий (звітний) рік дорівнює
або перевищує 75 відсотків

4363290,00 4363290,00

19000000 Інші податки та збори 13200,00 0,00 13200,00 0,00

19010000 Екологічний податок 13200,00 0,00 13200,00 0,00

19010100 Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами забруднення 

9500,00 9500,00

19010300 Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи на 
об'єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

3700,00 3700,00

20000000 Неподаткові надходження 1868300,00 657600,00 1210700,00 0,00

Загальний фонд 

Спеціальний фонд

до рішення Софіївської селищної ради
Додаток 1

від 18.12.2019р.  № 2778 - 55/VII

Доходи Софіївського селищного бюджету  на 2019 рік

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Усього



21000000 Доходи від власності та підприємницької 
діяльності  

14210,00 14210,00

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) 
державних або комунальних унітарних 
підприємств та їх об’єднань, що вилучається 
до відповідного бюджету, та дивіденти 
(дохід), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних 
капіталах яких є державна або комунальна 
власність

10910,00 10910,00

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об’єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету

10910,00 10910,00

21080000 Інші надходження   3300,00 3300,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 3300,00 3300,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 

598020,00 598020,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 552200,00 552200,00

22010300 Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань,

11460,00 11460,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних 
послуг

414840,00 414840,00

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

125900,00 125900,00

22080000 Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном  

4000,00 4000,00

22080400 Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим комплексом та 
іншим майном, що перебуває в комунальній 
власності 

4000,00 4000,00

22090000 Державне мито 41820,00 41820,00

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування

39700,00 39700,00

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів (посвідок) 
та паспортів громадян України  

2120,00 2120,00

24000000 Інші неподаткові надходження  45370,00 45370,00

24060000 Інші надходження  45370,00 45370,00

24060300 Інші надходження  21700,00 21700,00

24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної власності, 
які не надані у користування та не передані у 
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 
використання не за цільовим призначенням, 
зняття ґрунтового покриву (родючого шару 
грунту) без спеціального дозволу; 
відшкодування збитків за погіршення якості 
грунтового покриву тощо та за неодержання 
доходів у зв’язку з тимчасовим 
невикористанням земельних ділянок 

23670,00 23670,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 1210700,00 0,00 1210700,00 0,00

25010000 Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством 

1210700,00 1210700,00

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю 

1163200,00 1163200,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  45500,00 45500,00

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації 
в установленому порядку майна (крім 
нерухомого майна) 

2000,00 2000,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  6500,00 6500,00

31000000
Надходження від продажу основного 
капіталу

6500,00 6500,00

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі 

6500,00 6500,00

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, одержаного 
територіальною громадою в порядку 
спадкування чи дарування, а також валютні 
цінності і грошові кошти, власники яких 
невідомі 

6500,00 6500,00

Разом доходів 49411200,00 48187300,00 1223900,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти 51364841,95 51364841,95 0,00 0,00



41000000 Від органів державного управління 51364841,95 51364841,95 0,00 0,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

32230400,00 32230400,00 0,00 0,00

41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад

3497000,00 3497000,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 

21827500,00 21827500,00

41034200 Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 

6905900,00 6905900,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

4683760,00 4683760,00 0,00 0,00

41040200 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   

4683760,00 4683760,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

14450681,95 14450681,95 0,00 0,00

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

4000000,00 4000000,00 0,00 0,00

в тому числі:

на оснащення закладів загальної середньої 
освіти засобами навчання та обладнання для 
кабінетів природничо-математичних предметів 

1037682,00 1037682,00

на оновлення матеріально-технічної бази 2962318,00 2962318,00

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти "Нова українська школа" за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

190521,00 190521,00

в тому числі:
видатки розвитку 174686,00 174686,00

на підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників

15835,00 15835,00

41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров’я за 
рахунок коштів медичної субвенції

9437434,00 9437434,00

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на проведення 
виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів, за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

193600,00 193600,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 402326,95 402326,95 0,00 0,00

в тому числі:
субвенція з обласного бюджету до місцевих 
бюджетів на виконання доручень виборців 
депутатами обласної ради у 2019 році

210000,00 210000,00

субвенція з Вакулівського сільського бюджету 
на придбання препаратів інсуліну

27285,00 27285,00

субвенція з Девладівського сільського бюджету 
для придбання препаратів інсуліну 

44000,00 44000,00

субвенція з Девладівського сільського бюджету 
на пільгове зубопретузування КЗ "Софіївська 
ЦРЛ" ДОР"

2200,00 2200,00

субвенція з Кам’янського сільського бюджету на 
відшкодування вартості препаратів інсуліну для 
хворих жителів Кам’янської сільської ради

46138,00 46138,00

субвенція з Новоюлівського сільського бюджету 
на придбання інсуліну для хворих на цукровий 
діабет, які проживають на території 
Новоюлівської сільської ради 

19894,95 19894,95

субвенція з Ордо-Василівського сільського 
бюджету для КЗ "Софіївська ЦРЛ" ДОР" на 
відшкодування вартості інсуліну для хворих на 
цукровий діабет, які проживають на території 
Ордо-Василівськогої сільської ради

52809,00 52809,00

41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення якості 
освіти за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

226800,00 226800,00

Разом доходів 100776041,95 99552141,95 1223900,00 0,00

Секретар селищної ради Л.І.Назаренко


