
грн

Усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 69184612,00 69170612,00 14000,00 0,00

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

34887612,00 34887612,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 34806612,00 34806612,00 0,00 0,00

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

25822350,00 25822350,00

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

1909600,00 1909600,00

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

5047662,00 5047662,00

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

2027000,00 2027000,00

11020000 Податок на прибуток підприємств  81000,00 81000,00

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності 

81000,00 81000,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 7826100,00 7826100,00 0,00 0,00

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

1583500,00 1583500,00

14021900 Пальне 1583500,00 1583500,00

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

5550100,00 5550100,00

14031900 Пальне 5550100,00 5550100,00

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

692500,00 692500,00

18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються 
(перераховуються) згідно з Податковим 
кодексом України 

26456900,00 26456900,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 14748300,00 14748300,00 0,00 0,00

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

4400,00 4400,00

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

11900,00 11900,00

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

522900,00 522900,00

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

441200,00 441200,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  1876700,00 1876700,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  2246600,00 2246600,00

Доходи місцевого бюджету Софіївської селищної територіальної громади на 2021 рік
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18010700 Земельний податок з фізичних осіб 7858900,00 7858900,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  1785700,00 1785700,00

18050000 Єдиний податок 11708600,00 11708600,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 196500,00 196500,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 4396900,00 4396900,00

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

7115200,00 7115200,00

19000000 Інші податки та збори 14000,00 0,00 14000,00 0,00

19010000 Екологічний податок 14000,00 0,00 14000,00 0,00

19010100 Екологічний податок, який справляється за 
викиди в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин стаціонарними джерелами забруднення 
(за винятком викидів в атмосферне повітря 
двоокису вуглецю)

11800,00 11800,00

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

2200,00 2200,00

20000000 Неподаткові надходження 1821585,00 565900,00 1255685,00 0,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької 
діяльності  

14100,00 14100,00

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

12600,00 12600,00

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

12600,00 12600,00

21080000 Інші надходження   1500,00 1500,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1500,00 1500,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 

551800,00 551800,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 501000,00 501000,00 0,00 0,00

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

30000,00 30000,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних 
послуг

310100,00 310100,00

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

147260,00 147260,00

22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у 
сфері державної реєстрації, зокрема юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, а також плата за надання інших 
платних послуг, пов’язаних з такою державною 
реєстрацією

4540,00 4540,00

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

9100,00 9100,00

22090000 Державне мито 50800,00 50800,00

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

47600,00 47600,00

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

3200,00 3200,00

24000000 Інші неподаткові надходження  0,00 93600,00 0,00 0,00



24060300 Інші надходження  10570,00 10570,00

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 
ґрунту) без спеціального дозволу; 
відшкодування збитків за погіршення якості 
ґрунтового покриву тощо та за неодержання 
доходів у зв’язку з тимчасовим 
невикористанням земельних ділянок

83030,00 83030,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 1255685,00 0,00 1255685,00 0,00

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

1255685,00 1255685,00

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

1212150,00 1212150,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що 
здійснюється відповідно до Закону України 
«Про оренду державного та комунального 
майна)

41355,00 41355,00

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

2180,00 2180,00

Усього доходів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів)

71099797,00 69830112,00 1269685,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти 63936855,00 63936855,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління 63936855,00 63936855,00 0,00 0,00

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам

3497100,00 3497100,00

41020100 Базова дотація 3497100,00 3497100,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

51144550,00 51144550,00 0,00 0,00

41032700 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію програми "Спроможна 
школа для кращих результатів"

2789400,00 2789400,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 

42443200,00 42443200,00

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

4567700,00 4567700,00

41035500

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

1344250,00 1344250,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

6838000,00 6838000,00 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   

6838000,00 6838000,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

2457205,00 2457205,00 0,00 0,00

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

29971,00 29971,00

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

704362,00 704362,00 0,00 0,00

в тому числі:
на закупівлю засобів навчання та обладнання 
для навчальних кабінетів початкової школи 

576760,00 576760,00

на проведення супервізії 15480,00 15480,00



на підвищення кваліфікації вчителів, які 
забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів 
загальної середньої освіти 

108132,00 108132,00

на підвищення кваліфікації вчителів , асистентів 
вчителів у закладах післядипломної освіти 
комунальної форми власності 

3990,00 3990,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 957329,00 957329,00 0,00 0,00

в тому числі:
субвенція з обласного бюджету до місцевих 
бюджетів на виконання доручень виборців 
депутатами обласної ради у 2021 році

172000,00 172000,00

субвенція з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на пільгове медичне обслуговування 
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

23281,00 23281,00

субвенція з Вакулівського сільського бюджету 
на утримання закладу відповідно до Програми 
діяльності та утримання комунального закладу 
"Софіївський трудовий архів" на 2021-2025 роки

50000,00 50000,00

субвенція з Вакулівського сільського бюджету 
на відшкодування витрат на проживання 
підопічних у відділенні стаціонарного догляду 
постійного або тимчасового проживання

40000,00 40000,00

субвенція з Вакулівського сільського бюджету 
на пільгове зубопротезування учасників бойових 
дій, які проживають на території Вакулівської 
сільської ради через КП "Софіївська ЦЛ"

12850,00 12850,00

субвенція з Девладівського сільського бюджету 
на утримання закладу відповідно до Програми 
діяльності та утримання комунального закладу 
"Софіївський трудовий архів" на 2021-2025 роки

50000,00 50000,00

субвенція з Девладівського сільського бюджету 
на відшкодування витрат на проживання 
підопічних у відділенні стаціонарного догляду 
постійного або тимчасового проживання

155480,00 155480,00

субвенція з Девладівського сільського бюджету 
для утримання фізіотерапевтичного кабінету

23368,00 23368,00

субвенція з Девладівського сільського бюджету 
на надання фінансової підтримки КНП 
"Софіївський ЦПМСД» 

430350,00 430350,00

41054000 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію 
заходів, спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров’я у сільській місцевості, за 
рахунок залишку коштів відповідної субвенції, 
що утворився на початок бюджетного періоду

99000,00 99000,00

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров'я за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

666543,00 666543,00

в тому числі:

на лікування хворих на цукровий діабет 
інсуліном та нецукровий діабет десмопресином

666543,00 666543,00

Разом доходів 135036652,00 133766967,00 1269685,00 0,00

Секретар селищної ради Л.І.Назаренко


