
  

 

 

 

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Дев'ятнадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

11 листопада 2022 року           м.Сновськ                  № 7-19/VIII 

 

Про затвердження звіту 

про виконання  бюджету Сновської 

міської територіальної громади 

за 9 місяців 2022 року 

 

25510000000 

(код бюджету) 

 

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України; 

за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Сновської міської  

територіальної громади за 9 місяців 2022 року: 

 

- по доходах у сумі 134325657 грн. 42 коп. у тому числі: по доходах 

загального фонду 129849301 грн. 57 коп. та по доходах спеціального 

фонду 4476355 грн. 85 коп. (додаток №1) 

 

- по видатках у сумі 130516548 грн. 53 коп., у тому числі: по видатках 

загального фонду 126718308 грн. 21 коп., по видатках спеціального 

фонду 3798240 грн. 32 коп.  (додаток №1) 

 

-  по кредитуванню спеціального фонду: повернуто кредитів - 16890 грн.  

(додаток №1) 

 

 

Міський  голова      Олександр МЕДВЕДЬОВ  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

про виконання   бюджету Сновської міської   

територіальної  громади за  9 місяців 2022 року 

 

 

        За 9 місяців 2022 року до дохідної частини бюджету Сновської міської  

територіальної громади (далі - міської ТГ) надійшло 134325,7 тис. грн., з них: 

до загального фонду - 129849,3 тис. грн., що становить 93,7% до планових 

показників звітного періоду, до спеціального фонду - 4476,4 тис. грн., що 

складає 62% до затверджених річних призначень. 

        Видаткова частина виконана в сумі 130516,5 тис. грн., в т.ч. загальний 

фонд – 126718,3 тис. грн. (65,5%), спеціальний фонд – 3798,2 тис. грн. (42,2%). 

 

 

ДОХОДИ 

 По власних доходах загального фонду за 9 місяців 2022 року надійшло 

75889,5 тис. грн., що складає 89,6% до планових призначень. Доходів отримано 

менше ніж за аналогічний період минулого року на суму 7017,7 тис. грн. 

 Основним надходженням у структурі доходів загального фонду бюджету 

є податок на доходи фізичних осіб, що становить 67,2% від власних 

надходжень за 9 місяців 2022 року. Його надійшло  в сумі 51031,2 тис. грн. 

(107,6%). 

 Рентної плати за використання природних ресурсів отримано у сумі 

3694,5 тис. грн. (79,5%). 

 Акцизного податку від вироблених, ввезених та реалізованих підакцизних 

товарів надійшло 1836,0 тис. грн. (65,3%).  

 Планові показники по платі за землю виконані на 40,4 %. Цього податку 

надійшло 6792,9 тис. грн.  

 Єдиний податок виконано на 94,4 %,  надійшло 9214,3 тис. грн. 

 Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло 

1987,1 тис. грн., адміністративних штрафів – 528,4 тис. грн., державного мита – 

7,2 тис. грн., плати за надання адміністративних послуг 526,1 тис. грн., 

туристичного збору – 6,7 тис. грн., транспортного податку – 12,5 тис. грн., 

орендної плати за користування майном – 123,4 тис. грн. та інших надходжень 

отримано в сумі 129,2 тис. грн. 

 До спеціального фонду за 9 місяців 2022 року надійшло 4476,4 тис. грн., 

що складає 62,0% до затверджених річних призначень, в т.ч.:  

 - власних надходжень бюджетних установ отримано в сумі 3604,1 тис. 

грн.; 

 -  екологічного податку надійшло 43,2 тис. грн.; 

 - коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у комунальній власності надійшло 154,1 тис. 

грн.; 

 - коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 

82,2 тис. грн.; 

 - цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування   – 

590 тис. грн.; 



 - грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища – 2,8 тис. грн..  

 

ВИДАТКИ 

Видатки загального фонду по бюджету міської ТГ за 9 місяців 2022 

року проведені на суму 126718,3 тис. грн., що складає 65,5% до уточнених 

планових призначень на рік (193339,8 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального 

виконання в розрізі бюджетних програм становить: 

Державне управління – 14459,2 тис. грн.; (11,4%)    

Освіта – 82120,1 тис. грн.;   (64,8%)     

Охорона здоров’я – 9144,1 тис. грн.;  (7,2%)        

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 8494,2 тис. грн.; (6,7%)     

Культура і мистецтво – 7390,0 тис. грн.; (5,8%)        

Фізична культура і спорт – 2245,6 тис. грн.; (1,8%)           

Житлово-комунальне господарство – 2279,2 тис. грн.;  (1,8%)  

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету – 352,8 тис. грн.;  (0,3%)     

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 163,1 

тис. грн.;  (0,1%)       

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів – 70,0 тис. грн.;  (0,1%) 

 

Видатки на державне управління склали 14459,2 тис. грн. при 

уточненому річному плані 24189,6 тис. грн. або 59,8% від планових показників. 

В тому числі на утримання міської ради використано 12620,1 тис. грн., на 

утримання окремих структурних підрозділів міської ради спрямовано 1834,1 

тис. грн., виконання місцевих програм у сфері державного управління склало 

5,0 тис. грн. 

 На фінансування закладів освіти спрямовано 82120,1  тис. грн. (в тому 

числі за рахунок освітньої субвенції – 43698,4 тис. грн.) при уточненому 

річному плані 116018,8 тис. грн., або 70,8% від плану. З них на виплату 

заробітної плати з нарахуванням направлено 76234,2 тис. грн. (в тому числі за 

рахунок освітньої субвенції – 43698,4 тис. грн.). На оплату енергоносіїв по 

установах освіти витрачено – 2685,8 тис. грн.,  з них: 

- теплопостачання – 796,0 тис. грн., 

- водопостачання – 141,8 тис. грн.,  

- електроенергія – 911,7 тис. грн., 

- оплата природного газу – 312,9 тис. грн.,  

- оплата інших енергоносіїв – 523,4 тис. грн. 

На видатки по охороні здоров’я витрачено 9144,1 тис. грн., що становить 

63,8% від уточненого плану на рік  (14340,1 тис. грн.). В тому числі на виплату 

заробітної плати з нарахуванням направлено 3102,8 тис. грн., в т.ч. по 

центральній районній лікарні направлено 35,5 тис. грн., по центру первинної 

медичної допомоги – 3067,3 тис. грн..    На оплату енергоносіїв – 5812,6 тис. 

грн.,  в т.ч. по центральній районній лікарні – 5020,4 тис. грн., по центру 

первинної медичної допомоги – 792,2 тис. грн. 



Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за 9 місяців 

2022 року склали 8494,2 тис. грн. при річному уточненому плані 12011,4 тис. 

грн., або 70,7%, з них: 

- компенсаційні виплати  за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

на залізничному транспорті – 19,1 тис. грн.; 

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які 

не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю – 7226,8 тис. грн.; 

- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб – 569,8 

тис. грн.; 

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги – 464,4 тис. грн.; 

- надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, 

органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг – 8,3 

тис. грн.; 

- надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з 

інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість – 38,8 тис. грн.; 

- організація та проведення громадських робіт – 50,0 тис. грн.; 

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 

117,0 тис. грн.  

Видатки на культуру і мистецтво при уточненому  річному плані 

11407,1 тис. грн. склали 7390,0 тис. грн., або 64,8%. В тому числі на виплату 

заробітної плати з нарахуванням направлено 6385,5 тис. грн. На оплату 

енергоносіїв використано 935,0 тис. грн. 

Видатки на фізичну культуру і спорт склали 2245,6 тис. грн. при 

уточненому плані на рік 3310,3 тис. грн., або 67,8 з них:  

- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл – 1909,3 тис. грн.; 

- фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-

спортивних товариств – 197,0 тис. грн.; 

- фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об`єднань 

фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-

тренувальної та спортивної роботи – 4,3 тис. грн.; 

- фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) 

всеукраїнських об`єднань фізкультурно-спортивної спрямованості – 

135,0 тис. грн. 

 Видатки на житлово-комунальне господарство за 9 місяців 2022 року 

склали 2279,2 тис. грн. при уточненому річному плані 7743,0 тис. грн., або 

29,4%, з них:  

- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 

41,4 тис. грн. 

- організація благоустрою населених пунктів – 2237,8 тис. грн. 

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 



інфраструктури склали 352,8 тис. грн. при уточненому річному плані 2613,8 

тис. грн., або 13,5%. 

Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 

значення  склали 163,1 тис. грн. при уточненому річному плані 350,0 тис. грн., 

або 46,6%. 

 

Видатки по спеціальному фонду склали 3798,2 тис. грн. при уточненому 

річному плані 9001,2 тис. грн., або 42,2%,  в т. ч. капітальні видатки становлять 

1305,2 тис. грн.: 

1) Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку склали 26,4 

тис. грн., а саме:  

 по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту видатки розвитку на 

загальну суму 26,4 тис. грн. були направлені по КПКВК 1061 „Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти” (за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції, що склалися станом на 01.01.2022 року) на 

придбання генератору бензинового HONDA в Петрівський ліцей; 

2) Капітальні видатки за рахунок власних надходжень бюджетних 

установ за 9 місяців 2022 року склали 1278,8 тис. грн., з них: 

- по Сновській міській  раді на загальну суму 1239,4 тис. грн. були 

направлені по КПКВК 0180 „Інша діяльність у сфері державного управління”.   

Завдяки співпраці з Програмою USAID «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність» (DOBRE) отримано благодійну допомогу на 

загальну суму 1239,4 тис. грн. , в т.ч.: біохімічний аналізатор (114,4 тис. грн.),  

автоматичний гематологічний аналізатор (229,4 тис. грн.),  стерилізатор 

паровий (218,8 тис. грн.),  4 електрокардіографи (122,0 тис. грн.),  2 

рецилькулятора бактерицидних (17,0 тис. грн.),  6 вагів медичних для дорослих 

з ростоміром (85,6 тис. грн.), 5 столів медичних маніпуляційних (62,2 тис. грн.), 

6 сумок-укладок для сімейного лікаря (130,5 тис. грн.), цифровий 

відеокольпоскоп (222,5 тис. грн.), 2 стінки офісні з секцією для одягу (37,0 тис. 

грн.); 

- по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту  по благодійним внескам 

на загальну  суму 39,4 тис. грн. надійшли підручники (38,9 тис. грн.) від Центру 

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів та 

комісією по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту було поставлено на 

облік нерухоме майно по станції юних техніків  (частина гаражів) в зв’язку з 

виготовленням документації на земельну ділянку (0,5 тис. грн.). 

 

 

 

Начальник фінансового відділу 

Сновської міської ради        Ліна САВЧЕНКО 



25510000000

(код бюджету)

(грн.)

Код  Назва 
 Уточ.план на 2022 

рік 

 Уточ.план за 9 

місяців
Виконано

% вик. до 

річ.

% вик. до 

звітн. 

періоду

1 2 3 4 5 6 7

ДОХОДИ 

Загальний фонд

10000000 Податкові надходження 116051700,00 83565400,00 74575162,63 64,3 89,2
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 65770400,00 47445700,00 51031159,97 77,6 107,6

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати

57911100,00 42315400,00 36447335,00 62,9 86,1

11010200

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

4366600,00 3162600,00 7584379,00 в/100 в/100

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата

2882800,00 1480600,00 6633590,40 в/100 в/100

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за результатами 

річного декларування

609900,00 487100,00 365855,57 60,0 75,1

11020000 Податок на прибуток підприємств  27600,00 24200,00 0,00 0,0 0,0

13000000
Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів
6521300,00 4644800,00 3694480,27 56,7 79,5

13010000
Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів
6505100,00 4634300,00 3683230,93 56,6 79,5

13030000
Рентна плата за користування надрами 

загальнодержавного значення
16200,00 10500,00 11249,34 69,4 107,1

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  4111500,00 2810400,00 1835998,06 44,7 65,3

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції)
500000,00 323100,00 96726,15 19,3 29,9

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів 

(продукції) 

1700000,00 1059900,00 331996,52 19,5 31,3

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів

1911500,00 1427400,00 1407275,39 73,6 98,6

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються  

(перераховуються) згідно з Податковим 

кодексом України

39620900,00 28640300,00 18013524,33 45,5 62,9

18010000 Податок на майно 25082200,00 18873100,00 8792516,05 35,1 46,6

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості

11300,00 9000,00 5581,75 49,4 62,0

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості

52900,00 36700,00 12576,34 23,8 34,3

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості

318800,00 277400,00 45469,73 14,3 16,4

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості

2335000,00 1688200,00 1923450,04 82,4 113,9

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  8086000,00 5993400,00 3039103,06 37,6 50,7
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  12223000,00 9022300,00 3446914,24 28,2 38,2
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  791800,00 678000,00 22039,71 2,8 3,3
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  1202900,00 1126400,00 284881,18 23,7 25,3
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 60500,00 41700,00 12500,00 20,7 30,0
18030000 Туристичний збір 10000,00 7500,00 6743,75 67,4 89,9
18050000 Єдиний податок  14528700,00 9759700,00 9214264,53 63,4 94,4

20000000 Неподаткові надходження 1470100,00 1102800,00 1314298,94 89,4 119,2

Виконання бюджету Сновської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року

до рішення Сновської міської ради від 11.11.2022 року № 7-19/VIII

,,Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської  територіальної 

громади за 9 місяців 2022 року"

            Додаток 1



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) господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є державна або 

комунальна власність

1700,00 1700,00 0,00 0,0 0,0

21080000 Інші надходження  109000,00 84600,00 531040,80 в/100 в/100
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1088400,00 826400,00 526065,73 48,3 63,7

22080000

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом та 

іншим державним майном  

66000,00 61100,00 123424,46 в/100 в/100

22090000 Державне мито  31600,00 22000,00 7152,27 22,6 32,5

22130000

Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що 

надаються в користування на умовах оренди 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласними, районними, Київською та 

Севастопольською міськими державними 

адміністраціями, місцевими радами 

6700,00 6700,00 0,00 0,0 0,0

24060000 Інші надходження  166700,00 100300,00 126615,68 76,0 126,2
Разом доходів (без урахування трансфертів) 117521800,00 84668200,00 75889461,57 64,6 89,6

40000000 Офіційні трансферти 69947050,00 53959840,00 53959840,00 77,1 100,0
41020000 Дотації 10670500,00 8002800,00 8002800,00 75,0 100,0
41020100 Базова дотація 10670500,00 8002800,00 8002800,00 75,0 100,0
41030000 Субвенції 57718000,00 44489200,00 44489200,00 77,1 100,0

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам
57718000,00 44489200,00 44489200,00 77,1 100,0

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
1270000,00 1270000,00 1270000,00 100,0 100,0

41040500

Дотація з місцевого бюджету на проведення 

розрахунків протягом опалювального періоду за 

комунальні послуги та енергоносії, які 

споживаються установами, організаціями, 

підприємствами, що утримуються за рахунок 

відповідних місцевих бюджетів за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного 

бюджету

1270000,00 1270000,00 1270000,00 100,0 100,0

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
288550,00 197840,00 197840,00 68,6 100,0

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

259050,00 176840,00 176840,00 68,3 100,0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 29500,00 21000,00 21000,00 71,2 100,0

Разом доходів загального фонду 187468850,00 138628040,00 129849301,57 69,3 93,7

Спеціальний фонд

10000000 Податкові надходження 71500,00 57800,00 43197,76 60,4 74,7

19010000 Екологічний податок 71500,00 57800,00 43197,76 60,4 74,7

19010100

Екологічний податок, який справляється за 

викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами забруднення 

(за винятком викидів в атмосферне повітря 

двоокису вуглецю)

45100,00 37400,00 27802,86 61,6 74,3

19010200
Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти 
8500,00 6000,00 812,88 9,6 13,5

19010300

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об`єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини 

17900,00 14400,00 14582,02 81,5 101,3

20000000 Неподаткові надходження 6173500,00 4630225,00 3606859,95 58,4 77,9

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності 

4400,00 3400,00 2787,77 63,4 82,0

25000000 Власні надходження бюджетних установ  6169100,00 4626825,00 3604072,18 58,4 77,9

25010000

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 

3900100,00 2925075,00 757030,15 19,4 25,9



25020000
Інші джерела власних надходжень бюджетних 

установ  
2269000,00 1701750,00 2847042,03 125,5 в/100

30000000 Доходи від операцій з капіталом 250000,00 250000,00 236298,14 94,5 94,5

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 

Автономній Республіці Крим та майна, що 

перебуває в комунальній власності  

100000,00 100000,00 82178,00 82,2 82,2

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які знаходяться 

на території Автономної Республіки Крим

150000,00 150000,00 154120,14 102,7 102,7

40000000 Офіційні трансферти  129240,00 45378,00 0,00 0,0 0,0

41053600
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів
129240,00 45378,00 0,00 0,0 0,0

50000000 Цільові фонди  590000,00 590000,00 590000,00 100,0 100,0

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади  

590000,00 590000,00 590000,00 100,0 100,0

Разом доходів спеціального фонду 7214240,00 5573403,00 4476355,85 62,0 80,3

РАЗОМ ДОХОДІВ 194683090,00 144201443,00 134325657,42 69,0 93,2



(грн.)

Код  

 Затверджено 

розписом на звітний 

рік з урахуванням 

змін 

Виконано за 9 

місяців 2022 року

% до уточнених річних 

призначень

1 2 3 4 5

ВИДАТКИ

Загальний фонд

0100 Державне управління 24189574,00 14459165,32 59,8%

1000 Освiта 116018823,51 82120091,70 70,8%

2000 Охорона здоров`я 14340109,79 9144098,55 63,8%

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 12011440,99 8494210,32 70,7%

3035

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд

окремих категорій громадян на залізничному

транспорті 50000,00 19091,45 38,2%

3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які

постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи 29500,00 0,00 0,0%

3104

Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю 8649080,99 7226851,83 83,6%

3112

Заходи державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту 15000,00 0,00 0,0%

3121

Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб  1099400,00 569851,01 51,8%

3133 Інші заходи та заклади молодіжної політики 15000,00 0,00 0,0%

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, 

які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги 837600,00 464425,32 55,4%

3180

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 

праці, військової служби, органів внутрішніх 

справ та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг 13600,00 8260,79 60,7%

3192

Надання фінансової підтримки громадським 

об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, 

діяльність яких має соціальну спрямованість 146300,00 38782,74 26,5%

3210 Організація та проведення громадських робіт 400000,00 49960,18 12,5%

3242

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 755960,00 116987,00 15,5%

4000 Культура i мистецтво 11407120,00 7389968,77 64,8%

5000 Фiзична культура i спорт 3310300,00 2245621,78 67,8%

6000 Житлово-комунальне господарство 7743000,00 2279231,95 29,4%

7130 Здійснення заходів із землеустрою 46700,00 0,00 0,0%

7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 2613800,00 352761,61 13,5%

7540

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення 

доступності широкосмугового доступу до 

Інтернету в сільській місцевості 1036941,00 0,00 0,0%

7610

Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва 25000,00 0,00 0,0%

7680
Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування 22026,00 0,00 0,0%

8000 Інша діяльність 405000,00 163158,21 40,3%

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха 15000,00 0,00 0,0%

8220

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення 350000,00 163158,21 46,6%

8710 Резервний фонд місцевого бюджету 40000,00 0,00 0,0%

900201
Усього видатків загального фонду, без 

урахування міжбюджетних трансфертів 193169835,29 126648308,21 65,6%

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 170000,00 70000,00 41,2%

900203 Усього видатків загального фонду  193339835,29 126718308,21 65,5%

Кредитування загального фонду 100000,00 0,00 0,0%

8831
Надання довгострокових кредитів 

iндивiдуальним забудовникам житла на селі 100000,00 0,00 0,0%



Спеціальний фонд

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад 530000,00 0,00 0,0%

0180 Інша діяльність у сфері державного управління 0,00 1894064,12

1010 Надання дошкільної освіти 675500,00 62432,62 9,2%

1020

Надання загальної середньої освіти за рахунок 

коштів місцевого бюджету 3499000,00 397257,13 11,4%

1060

Надання загальної середньої освіти за рахунок 

залишку коштів за освітньою субвенцією (крім 

залишку коштів, що мають цільове призначення, 

виділених відповідно до рішень Кабінету 

Міністрів України у попередньому бюджетному 

періоді, а також коштів, необхідних для 

забезпечення безпечного навчального процесу у 

закладах загальної середньої освіти) 50000,00 26399,09 52,8%

1070

Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми 401400,00 16654,21 4,1%

1080

Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами 93000,00 65895,21 70,9%

1141

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти 52200,00 1732,63 3,3%

1200

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами 65510,00 0,00 0,0%

3104

Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю 1128000,00 610837,19 54,2%

4030 Забезпечення діяльності бібліотек 51000,00 9262,77 18,2%

4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 3000,00 685,00 22,8%

4060

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів 243980,00 115911,90 47,5%

6030 Організація благоустрою населених пунктів 6850,00 0,00 0,0%

6040 Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води 240390,21 0,00 0,0%

7130 Здійснення заходів із землеустрою 3300,00 0,00 0,0%

7310

Будівництво об`єктів житлово-комунального 

господарства 150000,00 0,00 0,0%

7321 Будівництво освітніх установ та закладів 598200,00 0,00 0,0%

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

утворених Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами 

виконавчої влади і фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого  самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади 948896,16 565581,57 59,6%

8312 Утилізація відходів 129240,00 0,00 0,0%

8313
Ліквідація іншого забруднення навколишнього 

природного середовища 131710,48 31526,88 23,9%

900203 Усього видатків спеціального фонду 9001176,85 3798240,32 42,2%

Кредитування спеціального фонду 0,00 -16890,00

8831
Надання довгострокових кредитів 

iндивiдуальним забудовникам житла на селі 30050,00 0,00 0,0%

8832 Повернення довгострокових кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам житла на селі -30050,00 -16890,00 56,2%

УСЬОГО ВИДАТКІВ 202341012,14 130516548,53 64,5%

УСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 100000,00 -16890,00 -16,9%
ФІНАНСУВАННЯ

Загальний фонд -5970985,29 3130993,36

Дефіцит (-) / профіцит (+) -5970985,29 3130993,36

Спеціальний фонд -1786936,85 695005,53

Дефіцит (-) / профіцит (+) -1786936,85 695005,53



Начальник фінансового відділу Сновської міської ради Ліна САВЧЕНКО


