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ІНФОРМАЦІЯ  
про виконання місцевого бюджету  

Софіївської селищної територіальної громади за 9 місяців 2021 року 

 

За 9 місяців 2021 року до місцевого бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади при плані 97 769 968 грн надійшли доходи у сумі 
100 218 883 грн, що становить 102,5 %. В тому числі по загальному фонду 

виконання складає 95 443 195 грн при плані 57 782 849 грн, або 98,9 % та по 
спеціальному фонду фактично надійшло доходів в обсязі 4 775 688 грн, що 
становить 94,5 % до річного плану – 5 056 017 грн. 
       Доходи загального фонду місцевого бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади без урахування трансфертів за 9 місяців 2021 року 

виконано в сумі 51 848 580 грн, що становить 106,2% до плану (48 842 312 

грн.), тобто перевиконано розрахунковий план на 3 006 268 грн. Порівняно з 
минулим роком фактичні надходження збільшились на 14 948 027 грн, або на 
40,5% (за 9 місяців 2020 року доходи надійшли у сумі 36 900 553 грн). 
Середньомісячні надходження за 9 місяців 2021 року склали 5 727 620 грн., що 
на 1 627 559 грн більше проти минулого року або на 39,7 % (І півріччя 2020 

року – 4 100 061 грн).  
Доходи загального фонду селищного бюджету                                     

                        грн. 

Загальний  фонд 

Уточнений 
план на 9 

місяців 

2021 року 

Фактично 
надійшло 

за 9 

місяців 

2021 року 

% 

вико-

нання 

Не наді-
йшло 

Переви-  

конано 

Податок на доходи 
фізичних осіб  

25 034 562 25 859 868 103,3  825 306 

Податок на прибуток 
підприємств 

72 000 56 969 79,1 15 031  

Рентна плата та плата за 
використання інших 
природних ресурсів   1 488   1 488 

Акцизний податок з 
виробленого та ввезеного 
на митну територію 
України пального  

3 567 000 3 867 723 108,4  300 723 
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Акцизний податок з 
реалізації суб’єктами 
господарювання 
роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 

519 300 853 914 164,4  334 614 

Податок на майно 12 800 900 12 460 769 97,3 340 131  

Єдиний податок 6 329 500 7 750 678 122,5  1 421 178 

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

8 400 6 112 72,8 2 288  

Інші надходження 1 200 444 343 37 029,0  443 143 

Плата за надання 
адміністративних послуг 

368 910 414 307 112,3  45 397 

Надходження від  
орендної плати за 
користування цілісним 
майном та іншим 
державним майном 

9 100 18 735 205,9  9 635 

Державне мито 37 840 19 293 51,0 18 547  

Інші неподаткові 
надходження 

93 600 94 381 100,8  781 

Разом доходів (без 
урахування 
міжбюжетних 
трансфертів) 

48 842 312 51 848 580 106,2 375 997 3 382 265 

Офіційні трансферти 43 871 639 43 594 614 99,4 277 025  

в тому числі:       

Міжбюджетні 
трансферти з 
державного бюджету 

37 258 375 37 258 375 100,0   

Базова дотація 2 622 600 2 622 600 100,0   
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Субвенція з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію 
програми «Спроможна 
школа для кращих 
результатів» 

698 000 698 000 100,0   

Освітня субвенція з 
державного бюджету 
місцевом бюджетам  

31 227 200 31 227 200 100,0   

Субвенція з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-

економічного розвитку 
окремих територій 

2 355 000 2 355 000 100,0   

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

355 575 355 575 100,0   

Усього доходів з 
урахуванням 
міжбюджетних 
трансфертів з 
державного бюджету 

 

86 100 687 89 106 955 103,5 375 997 3 382 265 

Дотації з місцевих 
бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 

4 258 451 4 258 451 100,0   

в тому числі:      

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 

4 258 451 4 258 451 100,0   

Субвенції з місцевих 
бюджетів іншим 2 354 813 2 077 788 88,2 277 025  
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місцевим бюджетам 

в тому числі:      

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

 

25 000 25 000 100,0   

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

704 362 704 362 100,0   

Інші субвенції з 
місцевого бюджету 

859 908 582 883 67,8 277 025  

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 

99,0 99,0 100,0   

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

666 543 666 543 100,0   

Усього 92 713 951 95 443 194 102,9 653 022 3 382 265 
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Спеціальний фонд 

 

За 9 місяців 2021 року до спеціального фонду місцевого бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади надійшло доходів в обсязі     
4 775 688 грн, що становить 94,5 відсотки до річного плану (5 056 017 грн). 

  

Надходження спеціального фонду селищного бюджету                   
грн. 

  Спеціальний фонд Уточнени
й план на 
2021 рік 

Фактичне 
надходже
ння за 9 

місяців 

2021 року 

%         

вико-

нання 

Не 
надій-

шло    

Переви- 

конано 

Екологічний податок  14 000 13 411 95,8 589  

Власні надходження 
бюджетних установ   5 042 017 4 717 349 93,6 324 668  

Кошти від продажу 
земельних ділянок 
несільськогосподарськог
о призначення, що 
перебувають у 
державній або 
комунальній власності 

 44 928   44 928 

Разом доходів (без 
урахування 
міжбюжетних 
трансфертів) 

5 056 017 4 775 688 94,5 325 257 44 928 

Всього доходів 5 056 017 4 775 688 94,5 718 042 44 928 

   

 Станом на 01.10.2021 року сума податкового боргу по податкам і зборам  
до місцевого бюджету ззбільшилася у порівнянні з початком минулого року на 

172 014 грн. (станом на 01.01.2021 року – 557 000 грн.) і становить                     
729 014 грн., а саме: 
            -  плата за землю                                   - 729 014 грн.,   
              в т.ч. земельний податок з фізичних осіб  - 210 115 грн., 
                       орендна плата з фізичних осіб          - 518 899 грн. 

                                         

    За 9 місяців 2021 року видатки місцевого бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади по загальному та спеціальному фондах виконано в 
обсязі 88 824 103 грн, або 71,3 відсотки до уточненого плану (124 631 966 грн) у 
тому числі: 

загальний фонд видатків виконано в обсязі 83 771 515 грн, або на 77,5 

відсотки до плану – 108 113 427 грн,  
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спеціальний фонд виконано в обсязі 5 052 588 грн, що становить 30,6 

відсотки до річного плану – 16 518 539 грн. 
 Власні видатки загального фонду селищного бюджету за 9 місяців 2021 

року склали 83 756 665 грн, що складає до плану (107 942 097 грн) – 77,6 

відсотка. 
 У порівнянні з 9 місяцями 2020 року видатки загального фонду місцевого 
бюджету Софіївської селищної територіальної громади (без урахування 
трансфертів, що передаються до інших бюджетів місцевого самоврядування) 
(57 855 094 грн) збільшились на 25 901 571 грн (на 44,8 відсотків). В тому числі 
збільшилися за галузями соціального спрямування: видатки на освіту на   
22 274 034 грн (на 63,8 відсотки) і склали 57 180 381 грн (за рахунок того, що з 
1 січня 2021 року на фінансування з районного бюджету передані 3 
загальноосвітні школи, із Кам’янського бюджету 2 дитячих дошкільних заклади 
та з Новоюлівського бюджету 1 дитячий дошкільний заклад), видатки на 
соціальний захист та соціальне забезпечення – на 1 030 736 грн (на 33,6 

відсотки) і склали 4 101 298 грн., видатки культуру та мистецтво – на 1 888 731 

грн (на 45,1 відсотки) і склали 6 072 314 грн (за рахунок того, що з 1 січня 2021 
року на фінансування з передані із Кам’янського бюджету 3 бібліотеки і 4 
клуби та з Новоюлівського бюджету 1 бібліотека і 2 клуби), видатки на фізичну 
культуру і спорт на 502 809 грн і склали 502 809 грн, оскільки в минулому році 
не проводились а з 01 жовтня 2020 року передано на фінансування з районного 
бюджету ДЮСШ; видатки на житлово-комунальне господарство на 303 585 

грн. (на 33,4 відсотки)  і склали 1 213 313 грн, видатки на іншу діяльність на 
117 583 грн (на 32,5 відсотки) і склали 479 109 грн, в т.ч. видатки на заходи із 
запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій склали 5 236 грн, на 
забезпечення утримання місцевої пожежної охорони – 465 003 грн та на 
утримання поліцейської станції – 8 870 грн.   

Разом з тим зменшились видатки на охорону здоров’я на 2 026 041 грн (на 
36,0 відсотки) і склали 3 600 078 грн – за рахунок того, що з 1 квітня 2020 року 
вторинна допомога фінансується за рахунок коштів НСЗО, а за рахунок коштів 
бюджету селищної територіальної громади фінансується підтримка на оплату 
комунальних послуг і енергоносіїв та забезпечуємо придбання медикаментів 
для пільгової категорії населення, з 1 жовтня минулого року з бюджету громади 

надається фінансова допомога КНП «Софіївський ЦПМСД». 

                                                                                                                   грн. 
 Касові 

видатки  
за  

9 місяців 

2020 року 

Уточнений 
план  

на  
9 місяців 

2021 року 

Касові 
видатки  

за 9 місяців 

2021 року 

% 

викон
ання 

% 

росту 
до 

минул.

року 

Фінансування органів 
державного управління 

8 692 021 14 800 575 10 548 863 71,3 121,4 

Видатки на утримання 
установ освіти 

34 906 347 71 833 624 57 180 381 79,6 163,8 
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Видатки на охорону здоров’я 5 626 119  4 521 396  3 600 078 79,6 64,0 

Видатки на соціальний захист 3 070 561 4 803 057 4 101 298 85,4 133,6 

Видатки на утримання 
установ культури 

4 183 583 8 010 967 6 072 314 75,8 145,1 

Видатки на фізичну культуру і 
спорт 

0,0 743 860 502 810 67,6  

             Із загальної суми видатків загального фонду (83 771 515 грн) 
направлено на соціально-захищені статті 76 484 613 грн, або 51,5 відсотки (на 
26 011 589 грн більше, ніж за 9 місяців 2020 року (50 473 024 грн)). В тому 
числі заробітна плата з нарахуваннями становить 70 481 636 грн, або на 51,8 

відсотки більше минулого року (46 417 963 грн), медикаменти – 26 951 грн, або 

на 56,8 відсотки менше минулого року (62 375 грн), харчування – 1 101 502 грн, 
або на в 2,0 рази більше минулого року (563 751 грн), на оплату комунальних  
послуг та енергоносіїв – 4 512 033 грн, або 76,8 відсотки більше минулого року     
(2 552 495 грн), інші виплати населенню – 347 642 грн, або на 94,8 відсотки 

більше до минулого року (178 500 грн), поточні трансферти органам 
державного управління інших рівнів – 14 850 грн, або на 683 090 грн менше до 
минулого року (697 940 грн). На поточне утримання бюджетних установ 
направлено 3 432 153 грн, або 4,1 відсотки до загальної суми видатків. На 
надання фінансової допомоги комунальним підприємствам використані кошти 
в сумі 3 854 749 грн., що складає 4,6 відсотка загальної суми видатків. В т.ч. КП 
«Софіївська ЦЛ» - 2 562 805 грн, КНП «Софіївський ЦПМСД» - 1 037 273 грн, 
КП «Софіївське» - 12 347 грн.  На утримання КЗ «Софіївський трудовий архів» 
використані кошти в сумі 242 324 грн, або 0,3 відсотки загальної суми видатків.  
 Видатки на виплату обов’язкових виплат по заробітній платі з 
нарахуваннями, продукти харчування, медикаменти, енергоносії за 9 місяців 

2021 року були забезпечені в повному обсязі, виходячи із місцевих умов та 
можливостей. Прострочена кредиторська заборгованість по вказаних видатках 
на 01 жовтня 2021 року відсутня. Видатки на заробітну плату проводились з 
урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, визначеної Законом 
України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (із змінами та 
доповненнями) з 1 січня - 6 000 грн. та розміру посадового окладу працівника І 
тарифного розряду ЄТС - 2 670 грн.    

На 01 жовтня 2021 року дебіторська заборгованість за загальним фондом 
склала 39 855 грн. Заборгованість відображає суми витрат, здійснених у грудні 
2020 року і за 9 місяців поточного року, які підлягають віднесенню на витрати 
майбутніх періодів, а саме: передплата періодичних видань на 2021 рік. 

Кредиторська заборгованість бюджетних установ за загальним фондом 
відсутня. 

За спеціальним фондом дебіторська та кредиторська заборгованість 
відсутня. 

На виконання статей 43, 73 Бюджетного кодексу України, з метою 
недопущення необґрунтованих зривів у фінансуванні першочергових видатків, 
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при виникненні тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням 
видатків загального фонду в першу чергу на оплату праці працівників 
бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів 
харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв під час 
виконання загального фонду  бюджету селищної територіальної громади в 
управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській 
області за 9 місяців 2021 року отриманні позики на покриття тимчасових 
касових розривів місцевих бюджетів, пов’язаних із забезпеченням захищених 
видатків загального фонду, які в обов’язковому порядку покриваються 
Державною казначейською службою України в межах поточного бюджетного 
періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних 
умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами в сумі 
1 136 259 грн. 

 Тимчасово вільні кошти за 9 місяців 2021 року в установах банків не 
розміщувалися.  

Оборотно-касова готівка на 2021 рік затверджена в сумі 5,0 тис.грн. 
Станом на 01 жовтня 2021 року оборотно-касова готівка збережена.   

За 9 місяців 2021 року кредити суб’єктам підприємницької діяльності з 
селищного бюджету не надавались. 

За 9 місяців 2021 року надійшло коштів освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам у сумі 31 227 200 грн, що становить 100,0 
відсотків до запланованих. 
 На виплату заробітної лати працівникам освіти та нарахування на неї за 9 

місяців 2021 року направлені кошти в сумі 50 772 896 грн,  що  складає 88,8 

відсотки  від  загальної  суми  витрат  по  установах  освіти (57 180 381 грн). 
Видатки на фінансування установ освіти становлять 60,6 відсотки до загальної 
суми видатків загального фонду (83 771 515 грн).  

На харчування направлені кошти загальному фонду в сумі 1 007 092 грн,  
що  складає 60,9 відсотка до планових призначень (1 653 900 грн.), в т.ч. по 
дитячих дошкільних закладах – 373 194 грн. і по загальноосвітніх школах –   

633 898 грн. За спеціальним фондом видатки склали 487 358 грн., із них по 
дитячих дошкільних закладах – 199 958 грн. та про загальноосвітніх школах – 

287 400 грн. Вартість харчування дітей в дитячих дошкільних закладах склала 

21,97 грн., в тому числі: 12,31 грн. - за рахунок коштів загального фонду та 9,66 
грн. - за рахунок коштів спеціального фонду. По загальноосвітніх школах 
селищної ради надавалось безкоштовне одноразове харчування учням 1-4 

класів, дітям пільгової категорії (дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям учасників 
АТО та дітям-переселенцям). Вартість харчування по загальноосвітніх школах 
селищної ради склала 12,36 грн.  

На оплату енергоносіїв використанні кошти в сумі 3 302 126 грн, що 
складає 5,8 відсотки до загальної суми витрат по освіті, в тому числі: 



 

 

10 

 

               грн. 
  оплата теплопостачання    - 1 908 813 

  оплата водопостачання    -    170 356 

  оплата електроенергії              -    490 273 

  оплата природного газу    -    674 872 

  оплата інших енергоносіїв та  
 інших комунальних послуг     -      57 812 

 Капітальні видатки по спеціальному фонду бюджету склали 2 506 342 

грн.  
 Кредиторська заборгованість на 1 жовтня 2021 року за загальним та 
спеціальним фондами по установах освіти відсутня.  

Дебіторська заборгованість за загальним фондом на 01 жовтня 2021 року 
по установах освіти склала 4 845 грн. - передплата періодичних видань на 2021 
рік. Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом відсутня. 

Видатки на фінансування установ охорони здоров’я склали за 9 місяців 

поточного року 3 600 078 грн, або 4,3 відсотки до загальної суми видатків 
загального фонду селищного бюджету (83 771 515 грн). За рахунок коштів 
місцевого бюджету селищної територіальної громади проведені видатки в сумі 
2 947 357 грн, обласного бюджету – 442 929 грн., Девладівського сільського 
бюджету – 209 792 грн. 
 На фінансування установ охорони здоров’я за 9 місяців 2021 року 

надійшло коштів субвенції з обласного бюджету на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у сфері охорони здоров’я за рахунок відповідної 
субвенції з держаного бюджету в сумі 666 543 грн, що становить 100,0 відсотки 
до запланованих. Коштів інших субвенцій надійшло 324 183 грн, із них з 
Девладівського сільського бюджету надійшли кошти 314 333 грн, або 72,3 

відсотки до запланованих (434 878 грн), в т.ч. субвенція з Девладівського 
сільського бюджету на надання фінансової підтримки КНП "Софіївський 
ЦПМСД» - 290 965 грн. та на утримання фізіотерапевтичного кабінету - 23 368 

грн. Із Вакулівського сільського бюджету надійшли кошти в сумі  9 850 грн. - 
на зубопротезування пільгової категорії населення, або 100,0 відсотки до 
планових призначень.   

Видатки на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий 
діабет десмопресином склали – 442 929 грн, в т.ч. за рахунок субвенції з 
обласного бюджету на здійснення підтримки окремих заходів у системі 
охорони здоров’я – 442 929 грн. Отримують інсуліни 78 чоловік. 

На  виплату  заробітної  плати  працівникам  охорони  здоров’я  та 
нарахування на неї  використано кошти в сумі 114 881 грн,  що  складає 1,2 

відсотки від загальної суми видатків по установах охорони  здоров’я (3 600 078 

грн). За рахунок коштів з бюджету селищної територіальної громади здійснена 

виплата заробітної плати з нарахуваннями лікарю-інтерну та працівникам 
фізіотерапевтичного кабінету. 
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Витрати  на  придбання  медикаментів  становлять 221 788 грн, що 
складає 42,9 відсотки до плану (516 550 грн.). За рахунок цих коштів придбані 
засоби індивідуального захисту для працівників КП «Софіївська ЦЛ», в т.ч.: 
комбінезон захисний (65 одиниць на 9 100 грн), халат ізоляційний (244 одиниці 
на 11 712 грн), маски захисні (19 250 одиниць на 26 950 грн), перчатки (14 380 

одиниць на 30 257 грн) і засоби індивідуального захисту і вироби медичного 
призначення для КНП «Софіївський ЦПМСД» в сумі 22 343 грн, 1 слуховий 
апарат – 2 500 грн, 31 упаковка сечоприймачів на суму 20 979 грн, 40 
підгузників на суму 10 276 грн, 48 упаковок Марцери - безкоштовне 
забезпечення пільгової категорії населення імуносупресивними препаратами на 
суму 87 672 грн.  

 На оплату енергоносіїв використані кошти в сумі 2 288 030 грн., що 
складає 63,6 відсотки до загальної суми витрат, в тому числі: 

    грн. 
- оплата теплопостачання           -  1 725 586 

- оплата водопостачання           -     119 593 

  - оплата електроенергії            -     365 894 

  - оплата природного газу            -       50 046 

- оплата інших енергоносіїв           -       26 911 

 Видатки на виплату пенсії склали за 9 місяців 2021 року 22 590 грн, що 

складає 100,0 відсотки до планових призначень. 
 Інші виплати населенню склали 304 395 грн, в т.ч. видатки на пільгове 
зубопротезування склали 32 794 грн, що склало 100,0 відсотки до планових 
призначеннях. (забезпечено 5 чоловік.  Безкоштовно зубопротезовано 1 чоловік 

за рахунок коштів Вакулівської територіальної громади (9 850 грн і 4 чоловіки 

за рахунок коштів бюджету селищної громади (22 944 грн). 

 Безкоштовне забезпечення пільгової категорії населення лікарськими 
препаратами склало 271 601 грн., із них 245 008 грн – видатки на безкоштовне 
забезпечення пільгової категорії населення (по Софіївській ТГ – 200 920 грн і 
по Девладівській ТГ – 44 087 грн) та безкоштовне забезпечення пільгової 
категорії населення з хронічною нирковою недостатністю – 26 593 грн. 

Капітальні видатки по установах охорони здоров’я склали 110 000 грн. - 
за рахунок цих коштів придбано комплект обладнання для надання медичних 
послуг із застосуванням телемедицини, в тому числі 99 000 грн. - за рахунок 
коштів субвенції з обласного 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. 

 Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01 жовтня 2021 року по 
установах охорони здоров’я відсутня.  

  На виплату заробітної плати та нарахування на неї працівникам культури 
використанні кошти в сумі 5 349 504 грн, що складає 88,1 відсотки від загальної 
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суми витрат по установах культури (6 072 314 грн.). Видатки на утримання 
установ культури складають 7,0 відсотків до загальної суми видатків бюджету 
селищної територіальної громади (83 771 515 грн). 

На оплату енергоносіїв використанні кошти в сумі 309 456 грн, що 
складає 5,1 відсоток від загальної суми витрат, в тому числі: 

               грн. 
 - оплата теплопостачання     -  137 974 

 - оплата водопостачання     -      2 104 

 - оплата електроенергії      -    63 334 

 - оплата природного газу     -  102 451 

- оплата інших енергоносіїв та  
   інших комунальних послуг      -     3 593 

Видатки на проведення заходів по культури склали 78 278 грн. За рахунок 
цих коштів оплачені послуги по розміщенню інформаційних матеріалів в газеті 
«Вісті Софіївщини» в сумі 14 277 грн. та придбані подарункові набори на суму   

64 001 грн. 
 Капітальні видатки по установах культури за 9 місяців 2021 року склали 
58 084 грн.   
 Дебіторська заборгованість за загальним фондом по установах культури 
на 01 жовтня 2021 року склала 25 275 грн. -  передплата періодичних видань на 
2021 рік. 
 Кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами по 
установах культури станом на 01 жовтня 2021 року відсутня. 

На виплату заробітної плати та нарахування на неї працівникам 
соціального захисту (КЗ «Центр надання соціальних послуг») і на видатки по 
суспільно-корисних (громадських) роботах використанні кошти в сумі  
3 214 940 грн, що складає 78,4 відсотки від загальної суми витрат по галузі 
соціального захисту (4 101 298 грн). Видатки на фінансування соціального 
захисту населення складає 4,9 відсотки до загальної суми видатків бюджету 

селищної територіальної громади (83 771 515 грн).  
На оплату енергоносіїв використанні кошти в сумі 367 542 грн, що 

складає 9,0 відсотки від загальної суми витрат, в тому числі:   

                грн. 
 - оплата теплопостачання     -  296 496 

 - оплата водопостачання     -    23 343 

 - оплата електроенергії      -    44 202 

 - оплата інших енергоносіїв та  
- інших комунальних послуг      -      3 501 

Видатки на придбання медикаментів склали 24 325 грн., на харчування – 

94 410 грн. 
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 На фінансування установ соціального захисту за 9 місяців 2021 року 
надійшло коштів субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне 
обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в 
сумі 17 460 грн, що становить 100,0 відсотки до запланованих та з 
Девладівського сільського бюджету надійшли кошти інших субвенції в сумі 
146 240 грн, або 100 відсотків до запланованих, в т.ч. субвенція на 
відшкодування витрат на проживання підопічних у відділенні стаціонарного 
догляду постійного або тимчасового проживання і з Вакулівського сільського 
бюджету надійшли кошти інших субвенції в сумі 30 000 грн, або 100 відсотків 
до запланованих, в т.ч. субвенція на відшкодування витрат на проживання 
підопічних у відділенні стаціонарного догляду постійного або тимчасового 
проживання. 

За рахунок коштів місцевого бюджету селищної територіальної громади 
проведені видатки в сумі 3 965 288 грн, обласного бюджету – 14 025 грн, 
Девладівського сільського бюджету – 99 546 грн, Вакулівського сільського 
бюджету – 22 439 грн. 
  Капітальні видатки по установах соціального захисту за 9 місяців 2021 

року не проводились.    

За 9 місяців 2021 року касові видатки по коду «Інші заходи у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення» склали 184 737 грн, що 
складає 46,7 відсотки до планових призначень (396 000 грн).  

Видатки проводились на виконання: 

1) Програма соціального захисту населення Софіївської громади на 2021-

2023 роки в сумі 65 000 грн., в т.ч. надана:  
- матеріальна допомога незахищеним верствам населення, які опинилися 

у складних життєвих обставинах в сумі 65 000 грн., згідно рішення Софіївської 
селищної ради від 16 грудня 2020 року № 87-3/VIІІ «Про встановлення розміру 
матеріальної допомоги незахищеним верствам населення та особам, які 
опинилися у складних життєвих обставинах» (виплата одноразової допомоги 4 

чол. по 5 000 грн. кожному, 1 чол. по 4 000 грн., 9 чол. по 3 000 грн. кожному, 6 

чол. по 2 000 грн. кожному, 2 чол. по 1 000 грн. кожному). 

2) Комплексної Програми соціальної підтримки учасників бойових дій, 
учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та членів їх сімей – мешканців Софіївської 
громади на 2019 – 2021 роки в сумі 119 737 грн., в т.ч.: 

- виплати матері загиблого воїна в Афганістані в сумі 18 000 грн, згідно 
рішення Софіївської селищної ради від 16 грудня 2020 року № 85-3/VIІІ «Про 
встановлення розміру допомоги сім’ям загиблих воїнів в Афганістані» (виплата 
матері загиблого воїна-афганця - 1 чол. по 2000 грн. на 9 місяців); 

- виплати матерям та батькові загиблих учасників АТО в сумі 63 000 грн., 
згідно рішення Софіївської селищної ради від 16 грудня 2020 року № 86-3/VIІІ 
«Про встановлення розміру допомоги сім’ям загиблих учасників АТО» 
(виплата матері загиблого учасника АТО - 3 чол. по 2000 грн. на 9 місяців; 

виплата батькові загиблого учасника АТО – 1чол по 1000 грн. на 9 місяців);  
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- виплата допомоги на поховання в сумі 13 737 грн, згідно рішення 
Софіївської селищної ради від 16 грудня 2020 року № 88-3/VIІI «Про 
встановлення розміру допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю 
волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» 
3(три) виплати; 

- виплата одноразової допомоги особам, які зараховані на військову 
службу за контрактом в сумі 25 000 грн (5 виплат по 5 000 грн). 

Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним 
фондами по установах соціального захисту станом на 01 жовтня 2021 року 
відсутня. 

На виплату заробітної плати та нарахування на неї працівникам фізичної 
культури та спорту використанні кошти в сумі 492 072 грн, що складає 97,9 

відсотки від загальної суми витрат по галузі фізичної культури і спорту        
(502 810 грн). 

На оплату енергоносіїв використанні кошти в сумі 1 168 грн., що складає 
0,2 відсотки від загальної суми витрат, в тому числі:     

             грн. 
 - оплата електроенергії    -   1 168 

 Капітальні видатки по установах фізичної культури і спорту за 9 місяців 
2021 року не проводились. 

На фінансування видатків загального фонду по галузі державне 
управління використані кошти в сумі 10 548 863 грн., що складає 12,6 відсотків 

до загальної суми видатків загального фонду (83 771 515 грн), із них: на 
утримання виконавчого комітету селищної ради – 8 881 191 грн., або 10,6 

відсотки; відділу освіти виконавчого комітету – 390 075 грн, або 0,5 відсотки; 
відділу культури, туризму, молоді та спорту – 222 235 грн., або 0,3 відсотки; 

фінансового відділу – 813 038 грн, або 1,0 відсотки та на утримання трудового 
архіву – 242 324 грн, або 0,3 відсотки. На виплату заробітної плати та 
нарахування на неї працівникам державного управління використанні кошти в 
сумі 9 700 940 грн, що складає 92,0 відсотки від загальної суми витрат. 

На оплату енергоносіїв використанні кошти в сумі 205 363 грн., що складає 
1,9 відсотки від загальної суми витрат, в тому числі: 

              грн. 
 - оплата теплопостачання     -  55 701 

 - оплата водопостачання     -  10 280 

 - оплата електроенергії      -  92 670 

- оплата природного газу     -  40 448 

 - оплата інших енергоносіїв та  
   інших комунальних послуг      -    6 264 
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На придбання для органів місцевого самоврядування використанні кошти 
загального фонду бюджету селищної територіальної громади в сумі 222 698 

грн, на оплату послуг – 165 216 грн, видатки на відрядження – 5 814 грн.  
Видатки на утримання місцевої пожежної охорони склали 465 003 грн, або 

0,6 відсотки загальної суми видатків (83 771 515 грн). Із них: видатки на 
заробітну плату та нарахування на неї склали 409 312 грн. що складає 88,0 

відсотки загальної суми видатків на утримання місцевої пожежної охорони, 
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 33 887 грн (7,3 відсотки), видатки 
на придбання – 21 804 грн (4,7 відсотки).  

На утримання поліцейської станції використанні кошти в сумі 8 870 грн. 
За рахунок цих коштів оплачені послуги зв’язку (2 400 грн), оплачена 
електроенергія (6 470 грн). 
 Видатки загального фонду на житлово-комунальне господарство склали 
1 213 313 грн., що становить 1,4 відсотки до загальної суми видатків        
(83 771 515 грн).  

В тому числі видатки на благоустрій громади склали 1 200 966 грн. За 
рахунок цих коштів: виплачена заробітна плата з нарахуваннями працівникам 
групи Благоустрій в сумі 541 971 грн; проведені видатки на придбання 
предметів та матеріалів для благоустрою громади – 140 872 грн, на оплату 
послуг – 232 103 грн та використані на оплату електроенергії за зовнішнє 
освітлення вулиць громади – 286 020 грн. 
 Забезпечення стабільного виконання плану надходжень доходів до 
місцевого бюджету Софіївської селищної територіальної громади дозволило 
протягом звітного періоду проводити своєчасне та у повному обсязі 
фінансування видатків бюджету територіальної громади у частині утримання 
бюджетних установ, проведення запланованих заходів та виконання 
регіональних програм в обсягах, передбачених помісячним розписом та згідно з 
наданими головними розпорядниками пропозиціями на фінансування.  
 

 

 

Начальник фінансового відділу   Лариса ПРИХОДЬКО 


