
 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

П’ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  
 

РІШЕННЯ 
 

смт Софіївка                                 № 2730-54/VII                     15 листопада 2019 року 
 

Про виконання Софіївського селищного бюджету за 9 місяців 2019 року 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 
80 Бюджетного Кодексу України, враховуючи висновки і пропозиції  постійної комісії 
селищної ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного 
розвитку, селищна  рада    в и р і ш и л а: 

1.Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2019 року (без 
урахування кредитування) згідно з додатком по доходах у сумі 74 557 676 грн. і по 
видатках у сумі 66 759 066 грн., у тому числі: 

- загальний фонд селищного бюджету по доходах з урахуванням сум, одержаних з 
державного бюджету та бюджетів інших рівнів, у сумі 73 307 030 грн. і по видатках з 
урахуванням сум, переданих бюджетам інших рівнів, у сумі 61 494 589 грн.; 

- спеціальний фонд селищного бюджету по доходах у сумі 1 250 646 грн. і по 
видатках у сумі  5 264 477 грн. 

2. Оприлюднити звіт про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2019 року 
згідно з вимогами чинного законодавства. 

3. Координацію за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансово-
економічного відділу – головного бухгалтера виконавчого комітету селищної ради 
(Корж О.В.), контроль - на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, 
фінансів та планування соціально-економічного розвитку. 
 

 

 

Селищний голова        П.СЕГЕДІЙ 

 

 

 



Додаток 

до рішення селищної ради 

№2730-54/VII від  15.11.2019 року 

З В І Т 

про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2019 року 

     Виконавчий комітет Софіївської  селищної  ради  є   органом  місцевого  самоврядування.  
Система  місцевого   самоврядування  включає: територіальну  громаду, селищну  раду, селищного  
голову, виконавчі  органи селищної  ради.  Територіальній  громаді  селища  належить  право  
комунальної  власності  на  рухоме  і  нерухоме  майно, доходи  місцевого  бюджету, інші  кошти, 
землю, природні  ресурси, підприємства, установи  та  організації, житловий  фонд, нежитлові  
приміщення,  заклади культури, освіти, охорони  здоров’я та  інше  майно і  майнові права. 

      Органи  місцевого  самоврядування  від  імені  та  в  інтересах  територіальних  громад  
відповідно  до  закону здійснюють   правомочні  щодо  володіння, користування  та  розпорядження  
об’єктами  права  комунальної  власності.  

      Середня   чисельність  працівників   по   установах   Софіївської  селищної  ради   становить   588  
чоловік. 

       Керуючись  ст.28  ЗУ  „Про  місцеве   самоврядування   в  Україні” , Бюджетним   кодексом,  ЗУ 
„Про  державний  бюджет  України  на   2019  рік”, ЗУ „Про   бухгалтерський  облік  та   фінансову  
звітність  в  Україні”  ведеться   бухгалтерський  облік   Софіївської  селищної  ради. 

Ведення  бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності здійснюється   відповідно  
нормативних  документів із  поточними  змінами  та  доповненнями. 

      За  9 місяців 2019 року  до  бюджету  Софіївської  селищної  ради,  при    розрахункових  
показниках   в  сумі  75 477 922 грн., надійшло  74 557 676 грн., або  98,8 %,  у  тому   числі  
загального   фонду :  при  плані  74 087 810 грн., виконано  73 307 030 грн., або  98,9 % (в  тому  числі 
власні  надходження при  плані  34 392 460 грн. виконано 34 585 710 грн.  або 100,6 %, трансферти  
при  плані 39 695 350 грн. виконано 38 721 320 грн. або 97,5 %), спеціального  фонду    при  плані  
1 390 112  грн. , виконано  в  сумі  1 250 646 грн.,  або  90,0  %   

       Середньомісячні  надходження  за  9 місяців 2019 року склали  8 284 186 грн.  при  
середньомісячних  надходженнях  за  відповідний  період   минулого  року  6 187 842 грн., тобто 
збільшились на  2 096 344 грн. 

       Виконано план надходження доходів по таких податках, як: податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки – 123,2 % (453 498 грн.), плата за землю – 113,8 % (6 650 050 грн.), єдиний 
податок на підприємницьку діяльність – 108,0 % (5 580 895 грн.), адмінштрафи – 114,0 % (2 771 грн.), 
екологічний податок – 102,5  % (8 917 грн.). 

        Разом з тим не виконано план надходжень по таких податках, як: податок на доходи фізичних 
осіб – 97,3 %, акцизний податок – 83,0 %, державне мито – 59,6 %, плата за надання 
адміністративних послуг – 88,3 %, власні надходження  –  80,6  %. 

       За  9 місяців 2019  року  Софіївською  селищною  радою  було  здійснено  касових  видатків  по  
загальному  фонду  на  суму  61 494 588,60   грн.  при  плані   75 303 425,07 грн.   або  81,7 %. 

        В  тому  числі   касові  видатки  по  утриманню виконавчого комітету Софіївської  селищної  
ради  склали   6 779 927  грн.  :    



                     

  штати  Основна 
зарплата 
(оклад) 

Обов’язкові 
виплати 
(ранг, 
вислуга, 
доплата за 
дезинфекцію) 

Стимулюючі 
виплати 
(матеріальна, 
надбавки, 
премія) 

2111 Заробітна плата 43,0 5 109 305,12 1 961 473,50 335 848,35 2 811 983,27 
(в т.ч. 2 МД – 
925 782,09) 

2120 Нарахування на 
заробітну плату  

 1 137 409,59    

2210 Придбання (предмети, 
матеріали) 

 207 606,03    

2240 Оплата послуг  134 127,09    

2270 Оплата комунальних 
послуг 

 177 585,09    

Багатопрофільна медична допомога – 12 838 757,09 грн. 

  штати  Основна 
зарплата 

(оклад) 

Обов’язкові 
виплати 
(додаткова 
зарплата) 

Стимулюючі 
виплати 
(матеріальна, 
надбавки, 
премія) 

2111 Заробітна плата 177,5 8 337 
906,55 

5286900,31 2482279,35 568 726,89 

2120 Нарахування на заробітну 
плату  

 1 840 
165,03 

   

2210 Придбання (предмети, 
матеріали) 

 219 
026,84 

   

2220 Медикаменти та 
перев’язувальні матеріали 

 281 
242,51 

   

2230 Продукти харчування  117 
912,91 

   

2240 Оплата послуг  175 
346,24 

   

2270 Оплата комунальних 
послуг 

 1 810 
793,11 

   

Відділ освіти:  всього – 31 734 029,55 грн., в т. ч.: 

Дошкільні  заклади  освіти  7 221 931,79 грн.: 



  штати  Основна 
зарплата 
(оклад) 

Обов’язкові 
виплати 
(вислуга, 
звання, 
престижність, 
класність, 
доплата за 
дезинфекцію, 
нічні) 

Стимулюючі 
виплати 
(матеріальна, 
надбавки,  
премія) 

2111 Заробітна плата 93,0 4 918 186,62 3 861 226,62 748942,00 308018,00 

2120 Нарахування на 
заробітну плату  

 1 078 385,39    

2210 Придбання (предмети, 
матеріали) 

 152 490,79    

2230 Продукти харчування  307 674,20    

2240 Оплата послуг  43 774,61    

2270 Оплата комунальних 
послуг 

 705 767,36    

Загальноосвітні навчальні заклади: 20 797 982,17 грн. 

  штати  Основна 
зарплата 
(оклад) 

Обов’язкові 
виплати 
(вислуга, 
звання, 
престижність 
класність, 
доплата за 
дезинфекцію, 
нічні) 

Стимулюючі 
виплати 
(матеріальна, 
надбавки, 
премія) 

2111 Заробітна плата                 190,0 14 137 821,51 9 061 871,57 4205626,87 870323,07 

2120 Нарахування на 
заробітну плату  

 3 123 804,55    

2210 Придбання (предмети, 
матеріали) 

 713 353,76    

2230 Продукти харчування  407 092,54    

2240 Оплата послуг  181 336,96    

2270 Оплата комунальних 
послуг 

 2 188 694,90    

Вечірня школа: 937 434,08 грн. 

  штати  Основна 
зарплата 

Обов’язкові 
виплати 

Стимулюючі 
виплати 



(оклад) (вислуга, 
звання, 
престижність, 
класність, 
доплата за 
дезинфекцію, 
нічні) 

(матеріальна, 
надбавки, 
премія) 

2111 Заробітна плата 11,0 652 439,38 469 763,64 148113,74 34562 

2120 Нарахування на 
заробітну плату  

 162 175,51    

2210 Придбання (предмети, 
матеріали) 

 4 267,40    

2240 Оплата послуг  7 302,04    

2270 Оплата комунальних 
послуг 

 110 536,76    

Позашкільна освіта: 1 261 393,66 грн. 

  штати  Основна 
зарплата 
(оклад) 

Обов’язкові 
виплати 
(вислуга, 
звання, 
престижність, 
класність, 
доплата за 
дезинфекцію, 
нічні) 

Стимулюючі 
виплати 
(матеріальна, 
надбавки, 
премія) 

2111 Заробітна плата 15,0 882 196,98 627 083,40 169323,78 85789,80 

2120 Нарахування на 
заробітну плату  

 190 542,66    

2210 Придбання (предмети, 
матеріали) 

 27 659,84    

2240 Оплата послуг  13 848,12    

2270 Оплата комунальних 
послуг 

 142 537,51    

Методичне забезпечення: 125 977,38 грн. 

  штати  Основна 
зарплата 
(оклад) 

Обов’язкові 
виплати 
(вислуга, 
звання, 
престижність) 

Стимулюючі 
виплати 
(матеріальна, 
надбавки, 
премія) 

2111 Заробітна плата 1,0 100 040,52 42 305,90 21742,91 65991,71 



2120 Нарахування на 
заробітну плату  

 22 008,93    

2210 Придбання (предмети, 
матеріали) 

 1 854,00    

2240 Оплата послуг  600,00    

Бухгалтерія відділу освіти: 971 159,64 грн. 

  штати  Основна 
зарплата 
(оклад) 

Обов’язкові 
виплати 
(класність, 
доплата за 
дезинфекцію) 

Стимулюючі 
виплати 
(матеріальна, 
надбавки,  
премія) 

2111 Заробітна плата 11,0 750 431,39 324 763,35  425 668,04 

2120 Нарахування на 
заробітну плату  

 175 076,77    

2210 Придбання (предмети, 
матеріали) 

 33 520,20    

2240 Оплата послуг  10 025,44    

Відділ культури: всього – 5 696 016,66 грн., в т. ч.: 

Школа естетичного виховання – 1 699 920,48 грн. 

  штати  Основна 
зарплата 
(оклад) 

Обов’язкові 
виплати 
(вислуга, 
звання, 
престижність, 
класність, 
доплата за 
дезинфекцію, 
нічні) 

Стимулюючі 
виплати 
(матеріальна, 
надбавки, 
престижність, 
премія, нічні) 

2111 Заробітна плата 17,0 1 314 912,36 868 097,88 222557,00 224257,48 

2120 Нарахування на 
заробітну плату  

 299 497,70    

2210 Придбання (предмети, 
матеріали) 

 22 101,16    

2240 Оплата послуг  3 215,45    

2270 Оплата комунальних 
послуг 

 58 305,68    

Бібліотеки -   1 677 714,24 грн. 

  штати  Основна Обов’язкові Стимулюючі 



зарплата 
(оклад) 

виплати 
(вислуга, 
звання, 
класність, 
доплата за 
дезинфекцію, 
нічні) 

виплати 
(матеріальна, 
надбавки,  
премія) 

2111 Заробітна плата 23,0 1 241 214,72 674 787,00 196 479,72 369 948,00 

2120 Нарахування на 
заробітну плату  

 271 020,23    

2210 Придбання (предмети, 
матеріали) 

 75 563,09    

2240 Оплата послуг  8 842,90    

2270 Оплата комунальних 
послуг 

 73 346,02    

Музей –186 602,52 грн. 

  штати  Основна 
зарплата 
(оклад) 

Обов’язкові 
виплати 
(вислуга, 
звання,  
доплата за 
дезинфекцію) 

Стимулюючі 
виплати 
(матеріальна, 
надбавки,  
премія) 

2111 Заробітна плата 3,0 124 465,02 76 243,50 22550,02 25671,50 

2120 Нарахування на 
заробітну плату  

 31 141,81    

2210 Придбання (предмети, 
матеріали) 

 4 318,10    

2240 Оплата послуг  4 042,22    

2270 Оплата комунальних 
послуг 

 21 992,30    

Клуби –1 512 558,88 грн. 

  штати  Основна 
зарплата 
(оклад) 

Обов’язкові 
виплати 
(вислуга, 
звання, 
класність, 
доплата за 
дезинфекцію, 
нічні) 

Стимулюючі 
виплати 
(матеріальна, 
надбавки, 
премія) 

2111 Заробітна плата 24,0 937 363,79 569 826,0 183598,79 183939,00 



2120 Нарахування на 
заробітну плату  

 228 172,19    

2210 Придбання (предмети, 
матеріали) 

 77 460,59    

2240 Оплата послуг  17 134,86    

2270 Оплата комунальних 
послуг 

 248 187,66    

Бухгалтерія відділу культури: 442 278,51 грн. 

  штати  Основна 
зарплата 
(оклад) 

Обов’язкові 
виплати 
(доплата за 
дезинфекцію) 

Стимулюючі 
виплати 
(матеріальна, 
надбавки, 
премія, нічні) 

2111 Заробітна плата 4,0 341 134,08 119 628,00 600,00 220 906,08 

2120 Нарахування на 
заробітну плату  

 76 598,73    

2210 Придбання (предмети, 
матеріали) 

 16 852    

2240 Оплата послуг  4 865,16    

 

благоустрій – 1 383 096,32 грн., соціальний  захист – 169 700  грн.,. святкування – 44 607,77 грн. 
(друкування поздоровлень), відшкодування різниці тарифів – 359 610 грн., утримання автомобільних 
доріг – 199 700 грн., місцева пожежна охорона – 323 105,45 грн., інші субвенції – 1 359 636 грн. 

       Заборгованості  за   соціальними   виплатами    немає. Заборгованості   по  розрахунках  за  
спожиті  енергоносії  немає. 

       За  спеціальним   фондом   касові   видатки   становлять:  

     -    багатопрофільна медична допомога – 166 754,94 грн., 

- дошкільні заклади освіти – 290 913,56 грн., в т. ч. – продукти харчування за рахунок 
батьківської  плати  - 290 913,56  грн.,  

- загальноосвітні школи – 3 051 326,17 грн., в т. ч. – продукти харчування за рахунок  учнівської 
плати – 199 715,17 грн.,  придбано дві TV- панелі на суму 19 940 грн., за рахунок селищного 
бюджету, 2 831 671,00 грн. – придбання  обладнання класів за рахунок освітньої субвенції 

- школа естетичного виховання – 256 286,04 грн., в т. ч.  -  заробітна плата – 86 642,09 грн., 
нарахування на зарплату – 19 061,25 грн., предмети, матеріали – 90 582,70 грн. за рахунок 
батьківської плати, придбано піаніно – 60 000,00 грн. за рахунок субвенції з обласного 
бюджету на виконання доручень виборців 

- бібліотеки – 25 550 грн., в т. ч. – предмети, матеріали – 6 100 грн., принтер кольоровий – 7 000 
грн. за рахунок благодійних коштів в рамках проекту «DOBRE» (гуртки для дорослих), 
придбано комп’ютери – 12 450,00 грн. за рахунок селищного бюджету. 

- музей – 39 550 грн., в т. ч. – предмети, матеріали – 27 951 грн., проектор  – 11 599 грн. за 
рахунок благодійних коштів в рамках проекту «DOBRE» («Жінки-лідери»), 

- клуби – 310 519,28 грн., в т. ч. – придбано проектор і обігрівач – 24800,00 грн. (Бюджет участі 
с. Запорізьке), придбано пульт для Будинку культури – 60 000,00 грн. (30 000,00 грн.-кошти 



обласного бюджету на виконання доручень виборців, 30 000,00 грн. – кошти селищного 
бюджету), капітальний ремонт Любимівського сільського клубу – 225 719,28 грн. (авансовий 
платіж) за рахунок інфраструктурної субвенції 

- бухгалтерія відділу освіти – 7 700,00 грн.(фотоапарат) 
- медичний заклад – 345 338,80  грн., в т. ч. – 37 000,00 грн. -  мікроскопи, 80 008,80 грн. – 

тепловий лічильник, 96 300,00 грн. – лінійний датчик, 132 030,00 грн. – комп’ютери  
- придбання насоса для КП «Софіївське» - 25 000,00 грн.. 
- благоустрій – 587 232,28 грн., в т. ч. – придбання саджанців – 16 000,00 грн., спортивний 

майданчик в с. Петрове – 80 250,00 грн., проведення експертизи ПКД на тротуари – 9 720,00 
грн., ПКД на вуличне освітлення в с. Миколаївка, с. Лошкарівка, с. Олександро-Білівка, с. 
Тарасівка – 127 945,08 грн., капітальний ремонт тротуарних доріжок по вулицях  Степова, 
Поштова, Больнична – 353 317,20 грн. 

- капітальний ремонт -  1 917 898,76грн., в т. ч. -  вуличного освітлення в с. Миколаївка, с. 
Лошкарівка, с. Олександро-Білівка, с. Тарасівка – 1 047 857,21 грн. за рахунок 
інфраструктурної субвенції, технічний та авторський нагляд капремонту вуличного освітлення 
в с. Миколаївка, с. Лошкарівка, с. Олександро-Білівка, с. Тарасівка – 21 781 грн. за рахунок 
селищного бюджету, адмінбудинку селищної ради – 838 026,55 грн. за рахунок 
інфраструктурної субвенції, технагляд – 10 234,00 грн. за рахунок  селищного бюджету 

- виконавчий комітет – 10 050 грн. (10 050 грн.- придбання оргтехніки), 
- інші субвенції – 22 214 грн. (субвенція обласному бюджету на заходи та роботи з 

територіальної оборони та мобілізаційної підготовки – 9 664,00 грн., субвенція районному 
бюджету на придбання носилок-каталок для територіального центру – 12 550,00 грн.) 
На  рахунках виконавчого комітету  селищної  ради  на 1.10.2019  року залишки  коштів  

становлять: 

Рахунки  Держказначейства:       загальний  фонд  всього -  14 392 784,15  грн.,  в т. ч.: на основному 
рахунку – 6 439 915,77 грн., додаткова дотація – 384 263,56 грн., освітня субвенція – 5 182 344,66 
грн., медична субвенція – 680 214,57 грн., субвенція з обласного бюджету – 84 579,26 грн., 
інфраструктурна субвенція – 1 614 787,95                    

       спеціальний  фонд: - 498 776,67 грн., в т. ч.: 

                      Оренда  приміщень                                    -   31 593,57 грн. 

                       Продаж землі     -  4 664,63 грн. 

    Розміщення відходів, викидів  -  56 060,21 грн. 

    Відшкодування втрат по охороні н/с -  10 000 грн. 

    Надходження коштів пайової участі -  239 566,10 грн. 

    Благодійні кошти (громадські роботи) -  32 852,48 грн. 

    Кошти кредиторської заборгованості -  124 039,68 грн. 

  

Селищний голова       П.Ю.СЕГЕДІЙ 

Начальник фінансово-економічного відділу –  

головний бухгалтер       О.В.КОРЖ 

   
                                                                                                                                      
 
 
 
 
  



 
    Додаток 
                                                                                                                             до рішення селищної ради  
  
                                                                                                                            №2730-54/VII від 15.11.2019 року   
   

Звіт 

про виконання Софіївського селищного бюджету за 9 місяців 2019 року 
    
   грн. 

ДОХОДИ 

код Бюджет на 9 
місяців 2019 

року 

Виконано за 
9 місяців  
2019 року 

Загальний фонд       
Податкові надходження 10000000 33857000 34061912 

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

11000000 19036300 18494952 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 
11010000 18958900 18444725 

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

11010100 15038400 13980773 

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 940500 1106073 

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

11010400 1500000 2232276 

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

11010500 1480000 1125602 

Податок на прибуток підприємств   
11020000 77400 50227 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 
власності  

11020200 77400 50227 

Внутрішні податки на товари та послуги   
14000000 3413790 2882517 

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції) 

14020000 628200 503733 

Пальне 
14021900 628200 503733 

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

14030000 2534940 2129461 

Пальне 
14031900 2534940 2129461 

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

14040000 250650 249323 

Місцеві податки 18000000 11406910 12684443 

Податок на майно 18010000 6237910 7103548 

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

18010100 1400 615 

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

18010200 5600 12212 

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

18010300 129600 203298 

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

18010400 231450 237373 



Земельний податок з юридичних осіб   
18010500 873990 1068677 

Орендна плата з юридичних осіб   
18010600 1110870 1232461 

Земельний податок з фізичних осіб   
18010700 2960000 3585458 

Орендна плата з фізичних осіб   
18010900 900000 763454 

Транспортний податок з фізичних осіб 
18011000   

Єдиний податок 18050000 5169000 5580895 

Єдиний податок з юридичних осіб  
18050300 162000 147274 

Єдиний податок з фізичних осіб  
18050400 2230000 2493875 

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

18050500 2777000 2939746 

Неподаткові надходження 20000000 535460 517292 

Доходи від власності та підприємницької діяльності   
21000000 2430 11799 

 
21010000  9028 

 
21010300  9028 

Інші надходження   
21080000 2430 2771 

Адміністративні штрафи та інші санкції  
21081100 2430 2771 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності  

22000000 533030 460111 

Плата за надання адміністративних послуг 
22010000 482000 425711 

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

22010300 24200 11460 

Плата за надання інших адміністративних послуг 
22012500 377000 314101 

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

22012600 80800 100150 

Державне мито 22090000 51030 30400 

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

22090100 46380 29089 

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

22090400 4650 1311 

Інші неподаткові надходження   
24000000  45382 

Інші надходження   
24060000  45382 

Інші надходження   
24060300  21702 

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках 24062200  23680 

Разом доходів без урахування трансфертів   34392460 34585710 

Офіційні трансферти 40000000 39695350 38721320 

Від органів державного управління 41000000  39695350 38721320 

Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 24279700 24279700 

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

41033200 2334000 2334000 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
41033900 16766300 16766300 



Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
41034200 5179400 5179400 

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 
41040000 4147081 4147081 

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 

41040200 4147081 4147081 

Інші дотації з місцевого бюджету 
41040400   

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 
41050000 11268569 10294539 

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

41051100 4000000 3570252 

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

41051400 190521 190521 

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

41051500 6062422 6062422 

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

41052300 487500  

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

41054300 226800 226800 

Інші субвенції з місцевого бюджету 
41053900 301326 244544 

РАЗОМ ДОХОДІВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ   74087810 73307030 

      

Спеціальний фонд 
    

Податкові надходження   
10000000 8700 8917 

Інші податки та збори  
19000000 8700 8917 

Екологічний податок  
19010000 8700 8917 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення  

19010100 6450 7097 

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

19010300 2250 1820 

Неподаткові надходження 20000000 1381412 1241729 

Інші неподаткові надходження   
24000000  127930 

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту 

24170000  119783 

 24060000  8147 

 24062100  8147 

Власні надходження бюджетних установ  25000000 1381412 1113800 

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

25010000 947977 769658 

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

25010100 872400 680373 

Плата за оренду майна бюджетних установ   
25010300 36000 35604 

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

25010400 39577 53681 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   
25020000 433435 344142 

Благодійні внески, гранти та дарунки  
25020100 281224 94102 

Кошти, 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 152211 250040 



Доходи від операцій з капіталом   
30000000   

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  
33000000   

Кошти від продажу землі   
33010000   

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та 
земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки 
Крим 

33010100   

Разом доходів без урахування трансфертів     

Офіційні трансферти 40000000   

Від органів державного управління 41000000   

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000   

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

41051100   

РАЗОМ ДОХОДІВ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ   1390112 1250646 

      

Всього доходів   75477922 74557676 

    

    

ВИДАТКИ Код 
Бюджет на 9 
місяців 2019 

року 

Виконано за 
9 місяців  
2019 року 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД       

І.ВИДАТКИ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП, ВСЬОГО       

Державне управління, всього 0100 10834486 7243820 
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 0150 10612670 6779927 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 0160 221816 463893 
Проведення місцевих виборів 0191   

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
НАСЕЛЕННЯ     
Освіта, всього 1000 38820185 31734030 
у тому числі:     

Надання дошкільної освіти 1010 8391853 7221932 
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 1020 25556939 20797982 
Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами 1030 1635625 937434 
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми 1090 1413348 1261394 
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 1100 1879243 1699920 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 1150 279240 125977 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1161 1039910 971160 

Інші програми та заходи у сфері освіти 1162   

Охорона здоров`я, всього 2000 13862812 13286400 
у тому числі:     



Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 13344217 12838757 
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 
діабет 2144 518595 447643 

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 2152   
Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього 3000 277720 180737 

у тому числі:     
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 3140   
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

3242 263000 169700 

Культура  і  мистецтво, всього 4000 6641567 5696017 
у тому числі:     

Забезпечення діяльності бібліотек 4030 1822941 1677714 

Забезпечення діяльності музеїв i виставок 4040 224376 187603 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів 4060 1939388 1512559 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 4081 590873 442279 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4082 88500 44608 

Фiзична культура i спорт 5000 60000  
у тому числі:     

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 
видів спорту 5011 60000  

РАЗОМ ПО СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ ТА 
СОЦІАЛЬНОМУ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ     

Житлово-комунальне господарство 6000 2353093 1778965 
у тому числі:     

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 6020 46160 44563,20 
Організація благоустрою населених пунктів 6030 1943202 1383096 
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-
комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням 
місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, 
та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво 6071 360000 359610 

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 6090 3731 1810 

Економічна діяльність 7000 407700 208700 
у тому числі:     

Здійснення заходів із землеустрою 7130   
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 
за рахунок коштів місцевого бюджету 7461 398700 199700 

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 7680 9000 9000 

Інша діяльність 8000 544440 379783 
у тому числі:     

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 8110   

 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 8130  414440 323105 

 8230 100000 56677 

ІІ. ВИДАТКИ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП, ВСЬОГО     
у тому числі:     

Резервний фонд 8700 30000  
Всього видатків     

Міжбюджетні трансферти 9000 1634738 1359636 
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 9410   
Інші субвенції з місцевого бюджету 9770 1634738 1359636 
РАЗОМ ВИДАТКІВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ   75303425 61494589 



      
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД     

Власні надходження бюджетних установ   1366168 1105982 
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ і 
організацій - всього      

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 0150 11250  
Надання дошкільної освіти 1010 408555 308914 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 1020 117711 94414 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми 1090 25500 22624 

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 1100 271540 216308 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 256918 185812 

Організація та проведення громадських робіт 3210 18406 17550 

Забезпечення діяльності бібліотек 4030 17495 17495 

Забезпечення діяльності музеїв і виставок 4040 39550 39550 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів 4060 7612 3600 
Організація благоустрою населених пунктів 6030   

Державне управління, всього 0100 10100 10050 
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 0150 10100 10050 

Освіта 1000 6011677 2764611 
у тому числі:     

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 1020 5380138 2744611 

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами 1030   

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми 1090   

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 1100   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1161 20000 20000 

Охорона здоров`я, всього 2000 550549 117009 
у тому числі:     

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 550549 117009 

Культура  і  мистецтво, всього 4000   
у тому числі:     

Забезпечення діяльності бібліотек 4030   

Забезпечення діяльності музеїв i виставок 4040   
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів 4060 84800 84800 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 4081 7700 7700 

Житлово-комунальне господарство 6000 1493824 307746 
у тому числі:     

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 6013 110000 25000 
 6020 94800  



Організація благоустрою населених пунктів 6030 1289024 282746 

Економічна діяльність 7000 2010187 506377 
у тому числі:     

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства 7310 12884 12884 
Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури 
об`єднаних територіальних громад 7362 2572591 719212 

 7363 487500  
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 
за рахунок коштів місцевого бюджету 7461   

Інша діяльність 8000 8700  
у тому числі:     

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 8340 8700  
Міжбюджетні трансферти 9000 22214 22214 

Інші субвенції з місцевого бюджету 9770 22214 22214 
РАЗОМ ВИДАТКІВ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ   12129617 5264477 
ВСЬОГО ВИДАТКІВ   87433042 66759066 

    
 
 
 
Секретар селищної ради Л.І.Назаренко  

   
 

 


