
Додаток  
до проекту рішення Софіївської селищної ради
від 27.10.2021 р. № ______-15/VIII

грн.

Загальний фонд
Податкові надходження 10000000 69170612 50851409,22

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

11000000 34887612 25916836,94

Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 34806612 25859868,16

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

11010100 25822350 19693120,93

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 1909600 1027374,81

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

11010400 5047662 3770303,96

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

11010500 2027000 1369068,46

Податок на прибуток підприємств  11020000 81000 56968,78

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 11020200 81000 56968,78

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 0 1488,41

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 13010000 0 1355,91

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування) 

13010200 1355,91

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 13030000 0 132,5

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин 
загальнодержавного значення

13030100 132,5

Внутрішні податки на товари та послуги  14000000 7826100 4721636,62

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 14020000 1583500 879789,83

Пальне 14021900 1583500 879789,83

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

14030000 5550100 2987932,90

Пальне 14031900 5550100 2987932,90

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

14040000 692500 853913,89

Місцеві податки 18000000 26456900 20211447,25

Податок на майно 18010000 14748300 12460768,94

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

18010100 4400 -2787,91

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

18010200 11900 11009,2

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

18010300 522900 213878,15

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

18010400 441200 371443,78

Земельний податок з юридичних осіб  18010500 1876700 1520950,10

Орендна плата з юридичних осіб  18010600 2246600 1882434,02

Земельний податок з фізичних осіб  18010700 7858900 7020374,36

Орендна плата з фізичних осіб  18010900 1785700 1443467,24

Єдиний податок 18050000 11708600 7750678,31

Єдиний податок з юридичних осіб 18050300 196500 111706,02

Єдиний податок з фізичних осіб 18050400 4396900 3221624,94

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

18050500 7115200 4417347,35

Неподаткові надходження 20000000 659500 997171,25

Доходи від власності та підприємницької діяльності  21000000 14100 450455,00

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

21010300 12600 6112,00

Інші надходження  21080000 1500 444343

Адміністративні штрафи та інші санкції 21081100 1500 1343

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

21081500 443000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 551800 452335,38

Плата за надання адміністративних послуг 22010000 491900 414307,47

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

22010300 30000 36050

Звіт
про виконання місцевого бюджету Софіївської селищної територіальної громади за 9 місяців 2021 року

Уточнений план на 
2021 рік

Виконано за 9 
місяців 2021 року
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ДОХОДИ



Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 310100 288604,47

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

22012600 147260 85113,00

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл

22012900 4540 4540,00

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

22080000 9100 18735,32

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

22080400 9100 18735,32

Державне мито 22090000 50800 19292,59

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

22090100 47600 17643,59

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

22090400 3200 1649

Інші неподаткові надходження  24000000 93600 94380,87

Інші надходження  24060000 93600 94380,87

Інші надходження  24060300 10570 10574,85

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 (родючо

24062200 83030 83806,02

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 90010100 69830112 51848580,47

Офіційні трансферти 40000000 54641650 37258375,00

Від органів державного управління 41000000 54641650 37258375,00

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 41020000 3497100 2622600,00

Базова дотація 41020100 3497100 2622600,00

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 51144550 34635775

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

41032700 2789400 698000

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41033900 42443200 31227200,00

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

41034500 4567700 2355000,00

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

41035500 1344250 355575,00

Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету
90010200 124471762 89106955,47

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41040000 6838000 4258451,00

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 6838000 4258451,00

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 2457205,00 2077788,00

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

41051200 29971 25000,00

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

41051400 704362 704362,00

Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 957329 582883,00

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

41054000 99000 99000,00

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

41055000 666543 666543,00

УСЬОГО 90010300 133766967 95443194,47

Спеціальний фонд
Податкові надходження  10000000 14000,00 13411,49

Інші податки та збори 19000000 14000,00 13411,49

Екологічний податок 19010000 14000,00 13411,49

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

19010100 11800,00 10851,87

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

19010300 2200,00 2559,62

Неподаткові надходження 20000000 5042017,22 4717349,10

Власні надходження бюджетних установ 25000000 5042017,22 4717349,10

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

25010000 1260185,00 564404,23

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 
25010100 1212150,00 485596,47

Плата за оренду майна бюджетних установ  25010300 45855,00 75625,12

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

25010400 2180,00 3182,64



Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  25020000 3781832,22 4152944,87

Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 3406501,07 3406501,07

Надходження, 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 375331,15 746443,80

Доходи від операцій з капіталом  30000000 0,00 44927,66

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 33000000 0,00 44927,66

Кошти від продажу землі  33010000 0,00 44927,66

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 44927,66

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 90010100 5056017,22 4775688,25

Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфетрів з державного бюджету 90010200 5056017,22 4775688,25

Усього 90010300 5056017,22 4775688,25

УСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ 138822984,22 100218882,72

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД  

І.ВИДАТКИ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП, ВСЬОГО
Державне управління, всього 0100 18419969,00 10548862,57

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 0210150 15806879,00 8881190,54

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об`єднаних територіальних громадах 0610160 556190,00 390074,82

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об`єднаних територіальних громадах 1010160 259960,00 222235,31

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об`єднаних територіальних громадах 3710160 1425730,00 813038,40

Інша діяльність у сфері державного управління 0210180 371210,00 242323,50

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

Освіта, всього 1000 86933731,00 57180381,45

у тому числі:
Надання дошкільної освіти 0611010 16665690,00 11404862,97

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0611021 17121362,00 11886158,82

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0611031 42443200,00 27518500,49

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0611061 2514740,00 923701,56

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 0611070 2195860,00 1578683,87

Надання спеціальної освіти мистецькими школами
1011080 3021860,00 2152152,58

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 0611141 2499200,00 1696807,16

Інші програми та заходи у сфері освіти 0211142 19910,00 14480,00

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти `Нова українська школа` 0611181 29434,00 0,00

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам 0611182 392504,00 0,00

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 0611200 29971,00 5034,00

Охорона здоров`я, всього 2000 6543355,00 3600078,13

у тому числі:
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0212010 4118183,00 2119875,72

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги 0212111 1757591,00 1037273,27

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 0212144 667581,00 442929,14

Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього 3000 6070012,00 4101297,72

у тому числі:
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 0213050 23281,00 14024,62

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 0213104 2287761,06 2287761,06

ВИДАТКИ
код Уточнений бюджет 

на 2021 рік
Виконано за 9 

місяців 2021 року



Утримання та забезпечення дяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
0213121 350499,49 350499,49

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

0613140 134400,00 134400,00

Організація та проведення громадських робіт 0213210 37821,00 21146,02

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 0213241 2810249,45 1108729,53

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0213242 426000,00 184737,00

Культура  і  мистецтво, всього 4000 8238600,00 6072314,00

у тому числі:
Забезпечення діяльності бібліотек 1014030 2915340,00 2290462,95

Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1014040 369070,00 298058,37

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів 1014060 3724040,00 2434293,98

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 1014081 1125150,00 971220,35

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 0214082 105000,00 78278,35

Фiзична культура i спорт 5000 866070,00 502809,98

у тому числі:
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 0215011 21200,00 4800,00

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл 0615031 844870,00 498009,98

РАЗОМ ПО СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ ТА СОЦІАЛЬНОМУ ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ 108651768,00 71456881,28

Житлово-комунальне господарство 6000 2105381,00 1213312,56

у тому числі:
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0216013 16947,00 12347,00

Організація благоустрою населених пунктів 0216030 2005134,00 1200965,56

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 0216090 83300,00

Економічна діяльність 7000 1710529,00 58500,00

у тому числі:
Здійснення заходів із землеустрою 0217130 106429,00 40500,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету 0217461 199000,00 0,00

Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики 0217530 37850,00 18000,00

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 
Інтернету в сільській місцевості 0217540 1344250,00 0,00

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 0217680 23000,00 0,00

Інша діяльність 8000 812440,00 479108,51

у тому числі:

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0218110 10000,00 5235,74

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 0218130 679810,00 465003,03

Інші заходи громадського порядку та безпеки 0218230 122630,00 8869,74

ІІ. ВИДАТКИ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП, ВСЬОГО 30000,00 0,00

у тому числі:
Резервний фонд 0218700 30000,00 0,00

Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів 900201 131730087,00 83756664,92

Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету 900202 131730087,00 83756664,92

Субвенеції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та 
заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 186850,00 14850,00

Інші субвенції з місцевого бюджету 0219770 186850,00 14850,00

УСЬОГО ВИДАТКІВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ 900203 131916937,00 83771514,92

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Власні надходження бюджетних установ 5417792,12 4286912,13

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ і організацій - всього 
5417792,12 4286912,13

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 0210150 551876,34 536876,34

Надання дошкільної освіти 0611010 881738,07 201729,33

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0611021 2842664,07 2820233,71

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 0611070 38429,63 25172,00

Надання спеціальної освіти мистецькими школами 1011080 331349,83 168062,34

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 0213104 72949,14 72949,14

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 0213241 303687,83 78535,27

Забезпечення діяльності бібліотек 1014030 58354,00 58354,00

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів 1014060 11743,21 0,00



Організація благоустрою населених пунктів 0216030 325000,00 325000,00

Освіта 1000 4485173,00 51479,58

у тому числі:
Надання дошкільної освіти 0611010 27300,00 15300,00

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0611061 1012031,00 36179,58

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію програми `Спроможна школа для кращих результатів`

0611171 309934,00 0,00

Виконання заходів в рамках реалізації програми `Спроможна школа для кращих 
результатів` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 0611172 2789400,00 0,00

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти `Нова українська школа` 0611181 34650,00 0,00

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам 0611182 311858,00 0,00

Охорона здоров`я, всього 2000 110000,00 110000,00

у тому числі:
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 0212152 110000,00 110000,00

Житлово-комунальне господарство 6000 747272,00 223775,15

у тому числі:
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0216013 73192,00 73191,04

Організація благоустрою населених пунктів 0216030 556080,00 150584,11

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 0216090 118000,00 0,00

Економічна діяльність 7000 4760102,00 193221,16

у тому числі:
Будівництво освітніх установ та закладів 0617321 68362,00 0,00

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних 
територіальних громад 0617362 124040,00 124039,68

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій 0217363 4567700,00 69181,48

Інша діяльність 8000 14000,00 0,00

у тому числі:
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0218340 14000,00 0,00

Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів 900201 15534339,12 4865388,02

Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету 900202 15534339,12 4865388,02

Субвенеції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та 
заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 984200,00 187200,00

Інші субвенції з місцевого бюджету 0219770 984200,00 187200,00

УСЬОГО ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ З УРАХУВАННЯМ 
МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ 900203 16518539,12 5052588,02

ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ 900203 148435476,12 88824102,94

ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
Зміни обсягів бюджетних коштів 602000 -1850030,00 -11671679,55

На початок року 602100 9010074,10 9010074,10

На кінець періоду 602200 15036,10 20077755,41

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 602400 -10845068,00 -603998,24

УСЬОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 600000 -1850030,00 -11671679,55

ФІНАНСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
Зміни обсягів бюджетних коштів 602000 11086747,00 276899,77

На початок року 602100 331039,48 781718,95

На кінець періоду 602200 89360,48 1132110,19

Інші розрахунки 602304 23292,77

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 602400 10845068,00 603998,24

УСЬОГО ФІНАНСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
600000 11086747,00 276899,77

ВСЬОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ 600 000 9 236 717,00 -11 394 779,78

Л.І.НазаренкоСекретар селищної ради


