
 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 СЕСІЯ  
 

ПРОЄКТ   РІШЕННЯ 

 

смт Софіївка                                 № /VII                           2020 року 

 

Про виконання Софіївського селищного бюджету за 2019 рік 

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 2019 рік (без урахування 
кредитування) згідно з додатком по доходах у сумі 103 559 362 грн. і по видатках у сумі 
102 790 468 грн., у тому числі: 

- загальний фонд селищного бюджету по доходах з урахуванням сум, одержаних з 
державного бюджету та бюджетів інших рівнів, у сумі 99 679 488 грн. і по видатках з 
урахуванням сум, переданих бюджетам інших рівнів, у сумі 88 341 485 грн.; 

- спеціальний фонд селищного бюджету по доходах у сумі 3 879 874 грн. і по 
видатках у сумі  14 448 983 грн. 

2. Оприлюднити звіт про виконання селищного бюджету за 2019 рік 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 

№ /VII від .2020 року 

З В І Т  

про виконання Софіївського селищного бюджету за  2019 рік. 

     Софіївська  селищна  рада  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, земля, 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. 

Аналізуючи виконання доходної частини селищного бюджету за 2019 рік, слід відмітити, що 
в цілому доходна частина виконана на  100,3 % і складає 103 559 362 гривень. Основну масу 
надходжень склали: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (план надходжень 
виконано на 102,0 % - 571 718 грн.) плата за землю (план надходжень виконано на 101,2 % - 8 371 741 

грн.), єдиний податок (план надходжень виконано на 100,7 % - 8 888 509 грн.), плата за надання 
адміністративних послуг (план надходжень виконано на 100,4 % - 552 367 грн.), держмито (план 
надходжень виконано на 101,6 % - 42 484 грн.), акцизний податок (план надходжень виконано на 102,3 
% - 3 707 403 грн.), адмінштрафи (план надходжень виконано на 107,3 % - 3 315 грн.), власні 
надходження бюджетних установ (план надходжень виконано на 101,0 % - 3 690 829 грн.) 

 В 2019 році одержано: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 
21 827 500 грн., медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 6 905 900 грн., 
медична субвенція з районного бюджету та бюджетів ОТГ (Вакулівської та Девладівської) в сумі 9 477 

434 грн., субвенція з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 
громад в сумі 3 497 000 грн., субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 3 999 746 тис. грн., 
інші субвенції, в тому числі: субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців 
депутатами обласної ради у 2019 році та субвенції з місцевих бюджетів на придбання інсуліну в сумі 
396 327 грн., субвенція з державного бюджету на проведення місцевих виборів в сумі 193 600 грн., 
додаткова дотація з обласного бюджету за рахунок  додаткової дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров’я в сумі 4 683 760 грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної, загальної 
середньої освіти в сумі 182 326 грн., субвенція на підвищення якості освіти в сумі 197 141 грн. Всього 
трансфертів надійшло в сумі 51 360 734 грн., що становить  51,5 % всіх доходів селищного бюджету. 
До районного бюджету перераховано кошти іншої субвенції  в сумі 2 051 796 гривень (1 104 146 грн. 
– охорона здоров’я, 812 550 грн. – територіальний центр,  80 000 грн. – служба молоді, 40 000 грн.– 

трудовий архів, 15 100 грн. -  МНС області).  

       Середньомісячні  надходження  за  2019  рік   склали 8 629 900 грн.  при  середньомісячних  
надходженнях  за  відповідний  період   минулого  року  6 835 900 грн., тобто  збільшились   на  
1 794 000  грн. 

 Розглядаючи статті по яких не виконано доходну частину бюджету слід зазначити, що не 
виконано статті доходів загального фонду: 



- податок на доходи фізичних осіб –  на 95 041 гривня 

спеціального фонду: 

- надходження від викидів – на 316  гривень, 

- плата  за оренду майна – на  2 141 гривень. 

Для цього були як суб’єктивні, так і об’єктивні причини.  

Видаткова частина селищного бюджету 

В першу чергу проводиться  фінансування захищених статей бюджету – це заробітна плата, 
нарахування на заробітну плату, оплату за харчування дітей в дитячих дошкільних закладах та 
загальноосвітніх школах, придбання медикаментів, оплату за використання енергоносіїв. 

Крім того, кошти із спеціальних рахунків були використані тільки за цільовим призначенням 

       За 2019  рік  Софіївською  селищною  радою  було  здійснено  касових  видатків  по  
загальному  фонду  на  суму  88 341 485  грн.  при  плані  94 920 539,00  грн.   або   93,1  %, з них: 

- на захищені статті, всього 62 423 528 грн. (70,7 %) : на заробітну плату – 53 863 323 грн. (в т. ч. 
заробітна плата – 44 080 236 грн., нарахування на з/пл. – 9 783 087 грн.), енергоносії – 6 154 206 грн., 
харчування дітей – 1 309 903 грн., інші видатки на соціальний захист населення – 1 075 394 грн.,  
медикаменти – 20 702. грн. 

Із загальної суми видатків на 2019 рік  45 783 449 гривень використано на утримання  закладів 
освіти, тобто 51,8 % всіх видатків селищної ради, 18 497 381 гривень використано на утримання 
медичних закладів, тобто 20,9 % всіх видатків селищної ради, 8 085 553 гривень використано на 
утримання  закладів культури, тобто 9,2 % всіх видатків селищної ради. Всі підвищення заробітної 
плати  були враховані і виплачені вчасно. 

 Видатки загального фонду на утримання апарату виконавчого комітету селищної ради склали за 
рік 10 143 240 грн. (11,5 %), в тому числі видатки на заробітну плату  та нарахування на неї – 9 191 591 

грн.  оплата за комунальні послуги та енергоносії – 268 708 грн. та інші видатки – 682 941 грн. 

Касові видатки загального фонду селищного бюджету на утримання медичної установи  (КЗ 
«Софіївська ЦРЛ «ДОР») склали – 18 497 381 грн., з них за рахунок медичної субвенції – 14 814 561 

грн.  Видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням по установі склали 13 668 594 грн., з них за 
рахунок медичної субвенції – 13 549 694 грн., на розрахунки за енергоносії – 2 683 624 грн., на 
харчування – 259 913 грн., з них за рахунок медичної субвенції – 259 913 грн.,  медикаменти – 468 477 

грн., з них за рахунок медичної субвенції – 468 477 грн., інші видатки – 369 433 грн., з них за рахунок 
медичної субвенції – 179 852 грн. 

По спеціальному фонду касові видатки за рахунок селищного бюджету склали 345 339 грн. 
Придбано: 2 лінійні датчики на суму 192 600 грн., 4 мікроскопи – 37 000 грн., 5 лічильників теплової 
енергії -80  009 грн, 9 комп’ютерів – 132 030 грн.   

Касові видатки загального фонду селищного бюджету на утримання установ освіти склали – 

45 783 449 грн., в тому числі видатки на утримання дитячих дошкільних закладів склали – 10 536 238 

грн., загальноосвітніх шкіл – 30 019 230 грн., вечірньої школи – 1 337 942 грн., центру творчості – 1 752 

294 грн., методичне забезпечення – 164 456 грн., фінансово-економічної та господарської служб -

1 058 440 грн., оздоровлення дітей – 130 200 грн., надання допомоги дітям-сиротам і дітям, 
позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 5430 грн. Видатки на виплату 
заробітної плати з нарахуванням по установах освіти склали 36 488 693 грн., на розрахунки за 
енергоносії – 4 856 026 грн., на харчування – 1 309 903 грн. Виплата заробітної плати з нарахуваннями 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам склала 19 347 681., в т.ч. 



загальноосвітні школи – 18 378 810 грн., вечірня школа – 968 871 грн. На виплату заробітної плати з 
нарахуваннями по дитячих дошкільних закладах використанні кошти в сумі 8 392 501 грн., по опорній 
школі – 5 606 848 грн., вечірній школі – 35 953,93., центру творчості – 1 530 209 грн., методична служба 
– 157 220 грн., фінансово-економічної та господарської служб -1 296 439 грн. Оплата комунальних 
послуг та розрахунки за енергоносії:  по дитячих дошкільних закладах склали 1 043 049 грн., по 
опорній школі – 3 471 286 грн., по вечірній школі – 178 732 грн., по центру творчості – 162 959 грн. 
Видатки на придбання продуктів харчування:  по дитячих дошкільних закладах склали по загальному 
фонду 494 929 грн. та по опорній школі – 814 974 грн. По спеціальному фонду видатки на продукти 
харчування по дитячих дошкільних закладах склали 418 725 грн. та по опорній школі – 278 331 грн. 

Сума витрат на утримання закладів культури складає 8 085 553 грн., в т.ч. школи естетичного 
виховання – 2 297 793 грн., бібліотек – 2 411 645 грн., музею – 277 977 грн., клубів – 2 186 927 грн., 
фінансово-економічної служби – 651 987 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 
7 016 739 грн., в т.ч. по школі естетичного виховання – 2 171 110 грн., по бібліотеках – 2 105 214 грн.,  
музею -  222 006 грн., клубах – 1 669 018 грн., фінансово-економічній службі – 600 040 грн.  Видатки 
на розрахунки за енергоносії по установах культури склали 607 316 грн., в т.ч. по школі естетичного 
виховання – 91 519 грн., по бібліотеках – 106 352 грн., музею -  34 953 грн., клубах – 374 492 грн.   

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

На придбання для органів місцевого самоврядування використанні кошти загального фонду 
селищного бюджету в сумі 376 069 грн., в т. ч. за рахунок них придбано: паливо-мастильні матеріали 
на суму 117 612 грн., 9 639 грн. - використано на придбання запасних частин до автомобіля, 27 047 
грн. – на офісні меблі, 11 948 – на підписку періодичних видань (Баланс бюджет, Вісті Софіївщини), 9 
774 грн. – на придбання друкарської продукції, 4 600,00 грн. – на миючі засоби, 24 600 грн. – на папір, 
5 580 грн. – на придбання комп’ютерного обладнання,  8 424 грн. – на штампи, печатки,  9 046 грн. – 

конвектори, 4 900 грн. – марки, конверти, 142 899 грн. – будівельні матеріали для ремонту кабінетів.  

За рахунок коштів спеціального фонду придбано:   системні блоки – 20 334 грн. (3 од.),  ноутбук 
(10 050 грн.)  

Для дошкільних навчальних закладів по загальному фонду селищного бюджету придбано товарів 
на суму 163 163 грн., в тому числі:  миючі засоби – 13 655 грн.,  канцтовари – 5 470 грн., підписка 
періодичних видань - 3 998 грн., кухонне приладдя (посуд) – 28 296 грн.,  будівельні матеріали – 109 

152 грн., за воду для Петрівського ДДЗ – 1 812 грн, вогнегасники – 780.грн.  

По спеціальному фонду за рахунок батьківської плати за харчування  для дошкільних навчальних 
закладів видатки в сумі 418 725 грн. направлені на придбання продуктів харчування на суму 418 725 

грн. 

По загальноосвітніх школах видатки загального фонду на придбання склали 1 279 834 грн. 
Придбано в 2019 році: питної води для Запорізької, Любимівської, Софіївської філій на суму 3 291 
грн., паливно-мастильні матеріали – 431 325 грн., запасні частини до шкільних автобусів – 103 940 

грн., миючі засоби – 6 317 грн., придбання посуду для шкільних їдалень – 17 675 грн., придбання 
будівельних матеріалів – 607 270 грн., придбання журналів, канцтоварів – 38 491 грн., придбання 
вогнегасників – 1 170 грн., придбання одягу дітям-сиротам – 41 600 грн., спортивного одягу – 13 255 

грн., м’ячі – 15 500 грн.,  

По спеціальному фонду для загальноосвітніх шкіл касові видатки всього складають суму 
5 416 696 грн. За рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 1 045 745 грн. придбано кабінети 
початкової школи (7 комплектів) на суму 1 021 890 грн., 2 телевізори  - 16 400 грн, сітка для спортзалу 



– 11 000 грн. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення  якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» касові видатки склали 174 
686 грн. та селищного бюджету – 23 935 грн. Придбано: дидактичний матеріал на суму 54261 грн. (7 
комплектів), меблі 44 960 грн. (3 комп.), комп’ютерне обладнання – 99 400 грн. (4 комп.).  За рахунок 
субвенції з місцевого бюджету на оновлення матеріально-технічної бази касові видатки склали 
2 962 318 грн. Придбано: меблі на суму 837 162 грн, електричні прилади – 182 631 грн., 
хореографічний станок – 13 230 грн., дзеркала – 31 000 грн., оснащення для кабінетів – 1 732 800 грн., 
ролети – 165 495 грн. Касові видатки на оснащення закладів освіти засобами навчання та обладнання 
для кабінетів природничо-математичних предметів склали 1 152 698 грн. (субвенція – 1 037 428 грн., 
співфінансування – 115 270 грн.). Придбано: 4 комплекти на суму 1 136 100 грн. та 2 
багатофункціональні пристрої на суму 16 598 грн. За рахунок селищного бюджету придбано 2 ТВ 
панелі на суму 19 940 грн., систему фільтрації (16 000 грн.) та холодильник (13 950грн.) для 
Миколаївської ЗОШ. Отримано субвенцію з обласного бюджету на виконання доручень виборців 

депутатами обласної радив в сумі 8 782 грн., придбано телевізор  для Миколаївської ЗОШ.   

По вечірній школі видатки загального фонду  на придбання склали за 2019 рік 6 546 грн., в тому 
числі:  2 400 грн.- папір, канцелярські товари, журнали, 4 146 грн. – господарчі товари. 

По центру творчості використанні кошти загального фонду на придбання в сумі 27 660 грн., в 
тому числі: 6 870 грн. – канцтовари, 5 000 грн. – м’ячі (10 шт.), 4 720 грн. – тканина, муліне, 11 070 
грн. – будівельні матеріали.  

По спеціальному фонду за рахунок коштів оренди майна по центру творчості видатки в сумі 26 
914 грн. направлені на придбання: меблів – 4 760 грн., журналів – 400 грн., будівельних матеріалів – 8 

434 грн., господарчих товарів – 12 399 грн., підписка періодичних видань - 921 грн.  

На надання одноразової допомоги по досягненню 18 років, із числа дітей-сиріт використанні 
кошти в сумі 5 430 грн. (допомога надана 3 особам), на придбання санаторних путівок  для 20 дітей  
використано кошти в сумі 130 200 грн. 

По спеціальному фонду за рахунок залишку коштів селищного бюджету для фінансово-

економічної служби видатки в сумі 28 399 грн. направлені на придбання: 2 шт. системних блоків на 
суму 20 000 грн. та багатофункціонального пристрою на суму 8 399 грн. 

Видатки по загальному фонду відділу культури на придбання по школі естетичного виховання 
склали 25 273 грн., в т.ч. придбано електротовари – 1 900 грн., господарчі товари – 3 671 грн., папір, 
канцтовари – 2 392 грн., нагородна атрибутика – 4 600 грн., будівельні матеріали  – 12 709 грн 

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду по школі естетичного виховання  склали за рік 
60 000 грн. За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців 
депутатами обласної ради (Козак Ю.І.) придбано  піаніно на суму 60 000 грн.                 

Видатки по загальному фонду на придбання по бібліотеках склали 175 120 грн., в т.ч. придбано 
папір, канцтовари – 16 213 грн., будівельні матеріали – 38 696 грн, господарчі товари – 30 865 грн., 
меблі -  4 075 грн, проект «Читай-містечко» – 46 825 грн., підписка періодичних видань – 37 276  грн., 
вогнегасники – 1 170 грн. 

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду по бібліотеках склали за рік 65 625 грн. За 
рахунок цих коштів придбано комп’ютер (12 450 грн.), альтанку та саджанці по проекту «Читай-

містечко» (53 175 грн.).         

Видатки по загальному фонду на придбання по музею склали 10 119 грн., в т.ч. придбано папір, 
канцтовари – 4 927 грн., електротовари – 1 298 грн., будівельні та господарчі товари – 2 695 грн., 
підписка періодичних видань – 1 199  грн. 



Видатки на придбання по загальному фонду для клубів склали 101 143 грн. За рахунок них 
придбано: канцтовари – 25 206 грн., господарчі товари – 14 052 грн., меблі – 1 640 грн., електротовари 
– 17 237 грн., будівельні матеріали – 40 668 грн., вогнегасники – 2 340 грн.  

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду по клубах склали за рік 84 800 грн. За рахунок 
цих коштів придбано: проектор (17 900 грн.) та обігрівач (6 900 грн.)  для Запорізького сільського 
клубу, мікшерський пульт для Будинку культури – 60 000 грн. (30 000 грн. - кошти селищного 
бюджету, 30 000 грн. – кошти субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців 
депутатами обласної ради (Козак Ю.І.) 

Виплати на виконання програми соціального захисту населення склали 249 050 грн. За рахунок 
них надана допомога матері, загиблого в Афганістані – 24 000 грн. (по 2 000 грн. в місяць), допомога 
матерям, загиблих учасників АТО – 60 000 грн. (по 2 000 грн. в місяць), одноразова матеріальна 
допомога  особам, які зараховані на військову службу за контрактом – 50 000 грн. (10 виплати по 5 000 

грн.), відшкодування витрат на поховання безрідних – 5 350 грн. (1 виплата),  допомога на лікування – 

109 700 грн. (42 чол.).   

Видатки на проведення заходів склали  55 571 грн., в тому числі за рахунок них проведені послуги 
по розміщенню інформаційних матеріалів в сумі 12 267 грн. та придбані подарункові набори в сумі 43 
305 грн., (ритуальні вінки – 5 700 грн., квіти –  564 грн., плакати, календарі – 3 850 грн., подарункові 
набори – 33 191 грн.) 

Видатки загального фонду на здійснення заходів з землеустрою склали 11 386 грн., в т.ч. на 
оплату послуг з сканування геодезичних карт – 11 386 грн. 

Видатки на 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 склали 
359 610 грн. 

Видатки на утримання та розвиток інфраструктури доріг склали 237 949 грн. по загальному 
фонду. За рахунок коштів загального фонду придбано шлак для засипання вулиць селищної ради в 
сумі 38 249 грн., проведено поточний ремонт доріг по вул. Карпенко, Садова, Зоряна, Зайця, Паркова 

смт.Софіївка – 199 700 грн.  

Видатки на утримання місцевої пожежної охорони склали 461 612 грн., З них: видвтки на 
заробітну плату -312 682 грн., нарахування на оплату праці – 69 458 грн., енергоносії – 32 685 грн. 
Видатки на придбання 40 192 грн., придбано: паливо-мастильні матеріали – 27 112 грн.. запчастини – 

8 028 грн., пожежний рукав – 2 736 грн., будівельні матеріали – 2 316 грн. 

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха склали 
39 7500 грн. – придбано дизельне пальне.. 

Інші видатки склали 17 770 грн., в т.ч. членські внески – 9 000 грн. (членські внески членів 
Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування за 2019 рік – 9 000 грн.), за  
послуги БТІ (2 квартири, оцінка будівлі магазину с. Любимівка) – 6849 грн., судовий збір – 1921 грн.  

Видатки на благоустрій міст, сіл, селищ по загальному фонду склали 2 013 440 грн. За рахунок 
цих коштів придбано: світильники – 11 774 грн., електротовари – 26 637 грн., будівельні матеріали – 

209 812 грн., господарчі товари – 33 371 грн., лічильники – 10 030 грн. 

Надані послуги:  по розчищенню вулиць від снігу – 108 723 грн., ліквідації стихійних звалищ  – 

37 328 грн., транспортні послуги екскаватора – 54 706 грн., послуги з озеленення та благоустрою 
населених пунктів – 61 163 грн., поточний ремонт вуличного освітлення – 493 633 грн., оплата за 



послуги  із стандартного приєднання до електромереж та виготовлення технічних умов – 39 257 грн., 
поточний ремонт братських могил та меморіалу – 205 576 грн. 

Оплата електроенергії за вуличне освітлення – 389 472 грн. 

Передано з загального фонду до бюджету розвитку кошти в сумі 10 812 247 грн., з яких 7 770 214 

грн. кошти  субвенцій та  3 042 033 грн. залишок коштів загального фонду на 01.01.2019 року. 

Видатки спеціального фонду: по благоустрою склали 989 032 грн. (придбання саджанців (16 000 
грн.), зупинок (30 000 грн.) та спортмайданчика (80 250 грн.), капітальний ремонт тротуарних доріжок 
по вулицях Больнична, Поштова, Степова смт. Софіївка (862 782 грн.), громадські роботи – 23 963 

грн. (заробітна плата – 19 642 грн., нарахування на зарплату – 4 321 грн.), забезпечення діяльності 
водопровідно-каналізаційного господарства – 103 660 грн. (для КП «Софіївське» придбано насос 
для очисних споруд (25 000 грн.), шафу управління з насосним агрегатом (78 660 грн.), забезпечення 
функціонування житлово-комунальних підприємств -94 800 грн. (придбано для КП «Софіївське» 
гілкоподрібнювач), будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 12 884 грн. 
(погашення кредиторської заборгованості за будівництво освітлення по вулицях в с. Миколаївка та с. 
Володимирівка) 

Касові видатки на виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад склали 3 550 713 грн., з них:  за рахунок інфраструктурної 
субвенції в сумі 3 497 000 грн. та залишку коштів  на 01.01.2019 року загального фонду селищного 
бюджету, що перенесені до спеціального фонду в сумі 53 713 грн., в т. ч.: 

 - придбання персональних комп’ютерів для ЦНАП за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 
на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад  - 51 769 грн. 

- капітальний ремонт адміністративної будівлі Софіївської селищної ради із застосуванням 
енергозберігаючих технологій в сумі 1 673 640 грн. (за рахунок коштів субвенції з державного 
бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі 1 644 976 грн. і за 
рахунок коштів селищного бюджету в сумі 28 664,00 грн. 
- капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в с. Миколаївка, Тарасівка, Лошкарівка, 
Олександро-Білівка в сумі 1 063 165 грн. (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі 1 047 857 грн. і за рахунок 
коштів селищного бюджету в сумі 15 308,00 грн. 
- капітальний ремонт будівлі Любимівського сільського клубу за адресою: с. Любимівка вул. 
Кооперативна, 1 Софіївського району Дніпропетровської області із застосуванням енергозберігаючих 
технологій в сумі 762 139 грн. (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі 752 398 грн. і за рахунок коштів селищного 
бюджету в сумі 9 741,00 грн. 

 Станом на 01.01.2020 року обліковується кредиторська заборгованість в сумі 124039,68 грн., 
яка виникла у грудні 2018 року по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі КЗ «Софіївський центр 
творчості» за адресою: вул.. Шкільна, 23 смт. Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області 
із застосуванням енергозберігаючих технологій». На даний період роботи виконані. Проте експертною 
організацією було допущено технічну помилку в Екпертному звіті, що потребувало повернення звіту 
для коригування. Після внесення змін та отримання відкорегованого Екпертного звіту буде надано до 
Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції заява про прийняття в експлуатацію 
закінченого будівництва об’єкта. Подання заяв, розгляд та внесення змін потребувало довготривалого 
часу, що унеможливило здачу об’єкта в експлуатацію у 2019 році. Кредиторська заборгованість буде 
погашена після отримання Сертифікату про відповідність завершеного об’єкта будівництва проектній 
документації від Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції. 

 



 Залишок коштів на рахунках загального фонду селищної ради на 01.01.2020 року складає  
7 257 915,89 грн., із них на основному рахунку -  3 155 306,45  грн., додаткової дотації з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 
закладів освіти та охорони здоров`я – 230 995,47 грн., освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам – 2 363 485,77 грн., медичної субвенції з  державного бюджету місцевим 
бюджетам – 363 231,35  грн., субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку медичної субвенції 
(на інсулін) – 408 163 грн., медичної субвенції з  місцевого бюджету – 736 733,85 грн. 

Залишок коштів по спеціальному фонду селищної ради на 01.01.2020 року складає  554 236,82  

грн., в тому числі за рахунок платних послуг – 209 881,38 грн., інших джерел власних надходжень – 77 

707,27 грн., інші кошти – 476 529,55 грн., із них бюджет розвитку – 418 270,41 грн. 

 

 

 

Селищний голова         П.Ю.Сегедій 

Начальник фінансово-економічного відділу –  

головний бухгалтер         О.В.Корж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                                                         Додаток  

                                                                                                                             до рішення селищної ради  

                                                                                                                            № /VII від .2020 року   

   

Звіт 

про виконання Софіївського селищного бюджету за 2019 рік 

    
   грн. 

ДОХОДИ 

код Бюджет на 
2019 рік 

Виконано 
за 2019 

рік 

Загальний фонд       

Податкові надходження 10000000 47525680 47653790 

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

11000000 26209420 26114419 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 
11010000 26144220 26049179 

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

11010100 19503030 19386352 

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 1505000 1505036 

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

11010400 3883370 2896255 

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

11010500 1252820 1261535 

Податок на прибуток підприємств   11020000 65200 65240 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 
власності  

11020200 65200 65240 

Внутрішні податки на товари та послуги   14000000 3625460 3707403 

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції) 

14020000 644160 661362 

Пальне 
14021900 644160 661362 

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

14030000 2647000 2702819 

Пальне 
14031900 2647000 2702819 

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

14040000 334300 343222 

Місцеві податки 18000000 17690800 17831968 

Податок на майно 18010000 8862030 8943459 

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

18010100 610 615 

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

18010200 12670 12813 

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

18010300 238650 244714 

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

18010400 308600 313576 

Земельний податок з юридичних осіб   18010500 1454400 1463506 

Орендна плата з юридичних осіб   18010600 1754600 1772782 

Земельний податок з фізичних осіб   18010700 4212200 4225282 

Орендна плата з фізичних осіб   18010900 855300 910171 



Транспортний податок з фізичних осіб 
18011000 25000  

Єдиний податок 18050000 8828770 8888509 

Єдиний податок з юридичних осіб  
18050300 201280 207419 

Єдиний податок з фізичних осіб  
18050400 3348300 3349333 

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

18050500 5279190 5331757 

Неподаткові надходження 20000000 655120 658457 

Доходи від власності та підприємницької діяльності   21000000 14000 14225 

Інші надходження   21080000 3090 10910 

Адміністративні штрафи та інші санкції  21081100 3090 10910 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності  

22000000 595750 598851 

Плата за надання адміністративних послуг 22010000 549930 552367 

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

22010300 11670 13200 

Плата за надання інших адміністративних послуг 
22012500 412360 412382 

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

22012600 125900 126785 

Державне мито 22090000 41820 42484 

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

22090100 39700 40326 

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

22090400 2120 2158 

Інші неподаткові надходження   24000000 45370 45382 

Інші надходження   24060000 45370 45382 

Інші надходження   24060300 21700 21702 

 24062200 23670 23680 

 31000000 6500 6507 

 31010200 6500 6507 

Разом доходів без урахування трансфертів   48187300 48318754 

Офіційні трансферти 40000000 51404842 51360734 

Від органів державного управління 41000000  51404842 51360734 

Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 32230400 32230400 

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

41033200 3497000 3497000 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
41033900 21827500 21827500 

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
41034200 6905900 6905900 

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 
41040000 4683760 4683760 

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 4683760 4683760 

Інші дотації з місцевого бюджету 
41040400   

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 
41050000 14490682 14446574 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 

41051000   

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

41051100 4000000 3999746 

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 182326 

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

41051500 9477434 9477434 

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

41051600   



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

41053000 193600 193600 

Інші субвенції з місцевого бюджету 
41053900 402327 396327 

Субвенція на підвищення якості освіти 
41054300 226800 197141 

РАЗОМ ДОХОДІВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ   99592142 99679488 

      

Спеціальний фонд 
    

Податкові надходження   10000000 13200 11059 

Інші податки та збори  
19000000 13200 11059 

Екологічний податок  
19010000 13200 11059 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення  

19010100 9500 9184 

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

19010300 3700 1875 

Неподаткові надходження 20000000 3652729 3868816 

Інші неподаткові надходження   24000000  177987 

 

24062100  8204 

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту 

24170000  169783 

Власні надходження бюджетних установ  25000000 3652729 3690829 

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

25010000 1057830 1052519 

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

25010100 936034 931636 

Плата за оренду майна бюджетних установ   25010300 60064 59151 

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

25010400 61733 61733 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   25020000 2594899 2638310 

Благодійні внески, гранти та дарунки  
25020100 2223820 2223820 

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 371079 414490 

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   3665929 3879874 

      

Всього доходів   103258071 103559362 

  

 

 

 

 

 

  

    



ВИДАТКИ Код 
Бюджет на 2019 

рік 

Виконано за 
2019 рік 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД       

І.ВИДАТКИ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП, ВСЬОГО   
    

Державне управління, всього 0100 11829544 11039044 

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 10932353 10143240 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 

0160 703591 702204 

Проведення місцевих виборів 0191 193600 193600 

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
НАСЕЛЕННЯ 

    

Освіта, всього 1000 51042561 47513492 

у тому числі:     

Надання дошкільної освіти 1010 10868361 10536238 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 1020 32204996 30019230 

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами 1030 2169309 1337942 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми 1090 1886368 1752294 

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 1100 2323839 2297793 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 1150 182220 164456 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1161 1400228 1400110 

Інші програми та заходи у сфері освіти 1162 7240 5430 

Охорона здоров`я, всього 2000 20127000 18497380 

у тому числі:     

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 19381292 17806666 

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 
діабет 2144 745708 690714 

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 2152   

Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього 3000 416960 379250 

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 130200 130200 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

3242 286760 249050 

Культура  і  мистецтво, всього 4000 5743093 5584107 

у тому числі:     

Забезпечення діяльності бібліотек 4030 2441712 2411645 

Забезпечення діяльності музеїв i виставок 4040 298457 277977 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів 4060 2262154 2186927 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 4081 652270 651987 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4082 88500 55571 

Фiзична культура i спорт 5000 10000  

у тому числі:     

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 
видів спорту 5011 10000  



РАЗОМ ПО СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ ТА 
СОЦІАЛЬНОМУ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ     

Житлово-комунальне господарство 6000 2653665 2426383 

у тому числі:     

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 6020 46160 44563 

Організація благоустрою населених пунктів 6030 2238735 2013440 

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 8770 8770 

Економічна діяльність 7000 349086 258336 

у тому числі:     

Здійснення заходів із землеустрою 7130 11386 11386 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 
за рахунок коштів місцевого бюджету 7461 328700 237949 

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 7680 9000 9000 

Інша діяльність 8000 650336 595516 

у тому числі:     

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 8110 40000 39750 

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 

 8130 510336 461612 

Інші заходи з охорони громадського порядку 8230 100000 94155 

      

ІІ. ВИДАТКИ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП, ВСЬОГО     

у тому числі:     

Резервний фонд 8700 30000  

Всього видатків 
    

Міжбюджетні трансферти 
9000   

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
9410   

Інші субвенції з місцевого бюджету 
9770 2049884 2029582 

РАЗОМ ВИДАТКІВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ 
  94920539 88341485 

  
    

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
    

Власні надходження бюджетних установ   3810211 3636737 

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ і 
організацій - всього    3810211 3636737 

у тому числі:   3810211 3636737 

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 17519  

Надання дошкільної освіти 1010 437974 431459 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 1020 119417 96890 

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

1090 36152 26914 

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

1100 356688 331478 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 207351 207351 

Організація та проведення громадських робіт 3210 26588 23963 

Забезпечення діяльності бібліотек 4030 22982 22752 

 4040 39550 39550 



Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів 4060 33397 29588 

Організація благоустрою населених пунктів 6030 2028365 2028365 

Державне управління, всього 0100 40100 30384 

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 40100 30384 

Освіта 1000 5508920 5505095 

у тому числі:     

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 1020 5418920 5416696 

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 60000 60000 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1161 30000 28399 

Охорона здоров`я, всього 2000 550549 345339 

у тому числі:     

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 550549 345338 

Культура  і  мистецтво, всього 4000 158125 158125 

у тому числі:     

Забезпечення діяльності бібліотек 4030 65625 65625 

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 1358003 1187492 

у тому числі:     

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 6013 110000 103660 

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 6020 94800 94800 

Організація благоустрою населених пунктів 6030 1153203 989032 

Економічна діяльність 7000 3818475 3563597 

у тому числі:     

Будівництво об 39єктів житлово-комунального господарства 
7310 12884 12884 

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури 
об`єднаних територіальних громад 7362 3735591 3550713 

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій 7363 70000  

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

Інша діяльність 8000   

у тому числі:     

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 8340 13200  

Міжбюджетні трансферти 
9000   

Інші субвенції з місцевого бюджету 
9770 22214 22214 

РАЗОМ ВИДАТКІВ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ 
  15279796 14448983 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 
  110200335 102790468 

    

Секретар селищної ради 

                 

Л.І.Назаренко  

 



 


