
 
УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцята сесія восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

22 грудня 2022 року                       м. Сновськ                                   № 18-20/VІІІ 

 

Про  бюджет Сновської міської 

територіальної громади на 2023 рік 
 

 2551000000 

(код бюджету) 

 

Відповідно до п.23 ч.1 ст.26, ст.61 Закону України ,,Про місцеве 

самоврядування в Україні”, норм Бюджетного Кодексу України;  враховуючи 

погодження виконавчого комітету міської ради (рішення від 20 грудня 2022 

року №93 «Про схвалення проєкту бюджету Сновської міської територіальної 

громади на 2023 рік»), погодження голів депутатських фракцій/груп та голів 

постійних комісій міської ради (протокол засідання №3 від 19.12.2022); за 

рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку  

міська рада вирішила: 

 

1. Визначити на 2023 рік:  

 доходи бюджету Сновської міської територіальної громади (далі – 

міської ТГ) у сумі 175917300 гривень, у тому числі доходи загального фонду 

бюджету міської ТГ – 171487700 гривень та доходи спеціального фонду  

бюджету міської ТГ -  4429600 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

 видатки бюджету міської ТГ у сумі 175867300 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду бюджету міської ТГ  - 166069610 гривень та видатки 

спеціального фонду бюджету міської ТГ - 9797690 гривень згідно з додатком 3 

до цього рішення; 

повернення кредитів до бюджету міської ТГ у сумі 36000 гривень, у 

тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міської ТГ – 

36000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення; 

 надання кредитів з бюджету міської ТГ у сумі 86000 гривень, у тому 

числі надання кредитів із загального фонду бюджету міської ТГ -  50000 

гривень, із спеціального фонду бюджету міської ТГ – 36000 гривень згідно з 

додатком 4 до цього рішення; 



профіцит  за загальним фондом бюджету міської ТГ у сумі  5368090 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської ТГ у сумі 5368090 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок  бюджетних коштів бюджету міської ТГ у розмірі 

20000 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду  

бюджету міської ТГ; 

 резервний фонд бюджету міської ТГ у розмірі 40000 гривень, що 

становить 0,02 відсотків видатків загального фонду бюджету міської ТГ. 

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету міської ТГ на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення. 

 

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 

до цього рішення. 

 

4. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі 

інвестиційних проєктів згідно з додатком 6 до цього рішення. 

 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської ТГ на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 12797448 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення. 

 

6. Установити, що у загальному фонді бюджету міської ТГ на 2023 рік: 

1) до доходів загального фонду бюджету міської ТГ належать доходи, 

визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти: 

- базова дотація; 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; 

- інші субвенції з місцевого бюджету.  

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу 

України; 

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, 

визначені статтею 64  Бюджетного кодексу України. 

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 

міської ТГ на 2023 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69
1
 Бюджетного 

кодексу України, з урахуванням доходів, визначених у частині 1 статті 71 

Бюджетного кодексу України; 

2) у частині фінансування є надходження, визначені  у частині 2 статті 72  

та частині 1 статті 73 Бюджетного Кодексу України; 
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3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 

першої статті 69
1
 Бюджетного кодексу України. 

 

8. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками бюджету міської ТГ видатки загального фонду 

на: 

- оплату праці працівників бюджетних установ; 

- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

- забезпечення продуктами харчування; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

- соціальне забезпечення; 

- поточні трансферти місцевим бюджетам. 

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати 

право фінансовому відділу Сновської міської ради (Л.Савченко) отримувати у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття 

тимчасових касових розривів бюджету міської ТГ, пов’язаних із забезпеченням 

захищених видатків загального фонду, в  межах поточного бюджетного періоду 

за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без 

нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх 

поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.  

 

10. Головним розпорядникам коштів бюджету міської ТГ, розпорядникам 

та одержувачам коштів бюджету міської ТГ на виконання норм Бюджетного 

кодексу України: 

1) затвердити паспорти бюджетних програм упродовж 45 днів з дня 

набрання чинності цього рішення; 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених 

їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

    • здійснити публічне представлення та публікацію інформації про 

виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, бюджетні 

призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за 

формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 

року; 

    • оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня 

їх затвердження; 

4) забезпечити в першочерговому порядку асигнуваннями потребу в 

коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру 
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мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші 

енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються 

бюджетними установами; 

5) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші 

енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються 

бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних 

послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі; 

6) виплату премій та інших видів заохочень чи винагород працівникам 

бюджетних установ бюджету міської ТГ  здійснювати відповідно до звернень 

керівників розпорядників бюджетних коштів, погоджених міським головою. 

 

11. У міжсесійний період, дозволити головному розпоряднику коштів 

бюджету міської ТГ за рішенням виконавчого комітету міської ради, 

погодженому з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного  розвитку,  у межах загального обсягу бюджетних 

призначень, перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, 

включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції з 

подальшим затвердженням на сесії міської ради. 

Дозволити фінансовому відділу Сновської міської ради, за своїм 

розпорядженням, вносити зміни до розпису  бюджету міської ТГ окремо за 

загальним та спеціальним фондами, а саме здійснювати: перерозподіл планових 

показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями в 

межах річних асигнувань; перерозподіл асигнувань в розрізі економічної 

класифікації видатків бюджету в межах однієї програми, затверджених у 

розписі бюджету та кошторисі, за обґрунтованим поданням головного 

розпорядника бюджетних коштів. 

У міжсесійний період, у виняткових випадках за рішенням виконавчого 

комітету міської ради, погодженого з постійною комісією з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, дозволити виділення 

додаткових коштів головному розпоряднику коштів бюджету міської ТГ та 

додаткових трансфертів місцевим бюджетам, перерозподіл бюджетних 

призначень між розпорядниками коштів бюджету міської ТГ, здійснювати 

передачу коштів між загальним і спеціальним фондами бюджету, вносити зміни 

до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за 

рахунок коштів бюджету міської ТГ та проводити перерозподіл за об’єктами 

будівництва (реконструкції) і капітальними видатками із наступним внесенням 

змін до рішення «Про бюджет Сновської міської територіальної громади   на 

2023 рік» (код бюджету 2551000000).   

 У міжсесійний період, у виняткових випадках, надати право  

розпорядженням  міського голови, погодженого з постійною комісією з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 

здійснювати розподіл додаткових обсягів трансфертів з державного бюджету 

відповідно до кожного окремого порядку затвердженого Кабінетом Міністрів 



України та трансфертів з обласного бюджету, які мають цільове призначення, із 

наступним затвердженням на черговій сесії міської ради. 

 

12. Делегувати фінансовому відділу Сновської міської ради (Л.Савченко) 

повноваження на затвердження розпоряджень про виділення коштів загального 

та/або спеціального фондів бюджету Сновської міської територіальної громади. 

 

13. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року. 

 

14. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

15. Відділу організаційної роботи, інформаційного забезпечення та 

зв'язків з громадськістю забезпечити опублікування цього рішення в 

десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої 

статті 28 Бюджетного кодексу України. 

 

  16. Фінансовому відділу  Сновської міської ради (Л.Савченко) 

забезпечити, у разі необхідності, внесення технічних (коректорських) правок до 

додатків цього рішення (в частині складових програмної класифікації видатків 

та кредитування і класифікації доходів місцевих бюджетів згідно з 

відповідними наказами Міністерства фінансів України). 

Дозволити фінансовому відділу  Сновської міської ради (Л.Савченко)  до 

підписання цього рішення міським головою проводити коригування проєкту 

рішення та додатків 1,3,5 в частині міжбюджетних трансфертів. 

 

 17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

фінансового відділу Л.Савченко та на постійну комісію міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова 

Г.Гукун). 

 

 

 

 

Міський голова                       Олександр МЕДВЕДЬОВ 



Додаток 2

2551000000

(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -5 368 090,00 5 368 090,00 5 368 090,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів
0,00 -5 368 090,00 5 368 090,00 5 368 090,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

0,00 -5 368 090,00 5 368 090,00 5 368 090,00

X Загальне фінансування 0,00 -5 368 090,00 5 368 090,00 5 368 090,00

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -5 368 090,00 5 368 090,00 5 368 090,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -5 368 090,00 5 368 090,00 5 368 090,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

0,00 -5 368 090,00 5 368 090,00 5 368 090,00

X Загальне фінансування 0,00 -5 368 090,00 5 368 090,00 5 368 090,00

до рішення Сновської міської ради від  22.12.2022р. № 18-20/VIII

"Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2023 рік"

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов’язання

ФІНАНСУВАННЯ

бюджету Сновської міської територіальної громади на 2023 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет розвитку



Додаток 3

"Про бюджет Cновської міської територіальної громади на 2023 рік"

2551000000

(код бюджету)

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Сновська міська рада (апарат) 45 279 300,00 45 255 300,00 22 836 200,00 1 853 300,00 24 000,00 3 439 948,00 2 182 648,00 1 257 300,00 150 000,00 73 300,00 2 182 648,00 48 719 248,00

0110000 Сновська міська рада (апарат) 45 279 300,00 45 255 300,00 22 836 200,00 1 853 300,00 24 000,00 3 439 948,00 2 182 648,00 1 257 300,00 150 000,00 73 300,00 2 182 648,00 48 719 248,00

X 0100 X Державне управління 21 218 000,00 21 218 000,00 16 200 000,00 662 800,00 0,00 280 000,00 250 000,00 30 000,00 0,00 0,00 250 000,00 21 498 000,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

21 013 000,00 21 013 000,00 16 200 000,00 662 800,00 0,00 280 000,00 250 000,00 30 000,00 0,00 0,00 250 000,00 21 293 000,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління
205 000,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 000,00

X 2000 X Охорона здоров’я 7 550 000,00 7 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 550 000,00

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню
4 250 000,00 4 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250 000,00

0112110 2110 Первинна медична допомога населенню 3 300 000,00 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300 000,00

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги

3 300 000,00 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300 000,00

X 3000 X
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення
10 239 300,00 10 239 300,00 6 636 200,00 654 500,00 0,00 1 154 000,00 0,00 1 154 000,00 150 000,00 0,00 0,00 11 393 300,00

0113030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв`язку, 

інших передбачених законодавством пільг 

окремим категоріям громадян та 

компенсації за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

0113035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

0113050 3050 1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи

30 200,00 30 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 200,00

0113100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних 

послуг громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю в 

установах соціального обслуговування

8 597 100,00 8 597 100,00 6 410 000,00 654 500,00 0,00 1 154 000,00 0,00 1 154 000,00 150 000,00 0,00 0,00 9 751 100,00

0113104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю

8 597 100,00 8 597 100,00 6 410 000,00 654 500,00 0,00 1 154 000,00 0,00 1 154 000,00 150 000,00 0,00 0,00 9 751 100,00

0113160 3160 1010

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

900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00

0113210 3210 1050
Організація та проведення громадських 

робіт
339 000,00 339 000,00 226 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 000,00

0113240 3240 Інші заклади та заходи 323 000,00 323 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 000,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
323 000,00 323 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 000,00

X 6000 X Житлово-комунальне господарство 4 235 000,00 4 235 000,00 0,00 536 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 4 635 000,00

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Разом

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету Сновської міської територіальної громади на 2023 рік

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальний фондКод Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

усього
видатки 

споживання

з них

до рішення Сновської міської ради від  22.12.2022р. № 18 - 20/VIII 

Спеціальний фонд

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку



0116010 6010

Утримання та ефективна експлуатація 

об`єктів житлово-комунального 

господарства

102 800,00 102 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 800,00

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства
102 800,00 102 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 800,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 4 132 200,00 4 132 200,00 0,00 536 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132 200,00

0116080 6080
Реалізація державних та місцевих 

житлових програм
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00

0116082 6082 0610
Придбання житла для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства
0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00

X 7100 X
Сільське, лісове, рибне господарство та 

мисливство
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

X 7300 X Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 332 648,00 1 332 648,00 0,00 0,00 0,00 1 332 648,00 1 332 648,00

0117310 7310 0421
Будівництво об`єктів житлово-

комунального господарства
0,00 0,00 0,00 0,00 1 332 648,00 1 332 648,00 0,00 0,00 0,00 1 332 648,00 1 332 648,00

X 7400 X
Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство
1 530 000,00 1 530 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 1 730 000,00

0117460 7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури
1 530 000,00 1 530 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 1 730 000,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

1 530 000,00 1 530 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 1 730 000,00

X 7600 X
Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю
47 000,00 23 000,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00

0117610 7610 0411
Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва
25 000,00 1 000,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування
22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00

X 8100 X
Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій 
50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

X 8200 X Громадський порядок та безпека 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

0118220 8220 0380
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення
400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

X 8300 X
Охорона навколишнього природного 

середовища 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 300,00 0,00 73 300,00 0,00 73 300,00 0,00 73 300,00

0118310 8310
Запобігання та ліквідація забруднення 

навколишнього природного середовища
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 300,00 0,00 73 300,00 0,00 73 300,00 0,00 73 300,00

0118313 8313 0513
Ліквідація іншого забруднення навколишнього 

природного середовища
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 300,00 0,00 73 300,00 0,00 73 300,00 0,00 73 300,00

0600000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту 102 721 610,00 102 721 610,00 78 683 800,00 4 231 200,00 0,00 6 006 242,00 3 435 442,00 2 570 800,00 60 000,00 78 000,00 3 435 442,00 108 727 852,00

0610000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту 102 721 610,00 102 721 610,00 78 683 800,00 4 231 200,00 0,00 6 006 242,00 3 435 442,00 2 570 800,00 60 000,00 78 000,00 3 435 442,00 108 727 852,00

X 0100 X Державне управління 1 235 300,00 1 235 300,00 1 000 000,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 235 300,00

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

1 235 300,00 1 235 300,00 1 000 000,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 235 300,00

X 1000 X Освіта 97 907 010,00 97 907 010,00 74 928 000,00 4 100 300,00 0,00 5 606 242,00 3 035 442,00 2 570 800,00 60 000,00 78 000,00 3 035 442,00 103 513 252,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 7 556 600,00 7 556 600,00 5 800 000,00 230 400,00 0,00 371 800,00 371 800,00 0,00 0,00 7 928 400,00

0611020 1020
Надання загальної середньої освіти за 

рахунок коштів місцевого бюджету
25 204 900,00 25 204 900,00 16 002 000,00 3 732 500,00 0,00 4 959 442,00 3 035 442,00 1 924 000,00 0,00 25 000,00 3 035 442,00 30 164 342,00

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти за 

рахунок коштів місцевого бюджету

25 204 900,00 25 204 900,00 16 002 000,00 3 732 500,00 0,00 4 959 442,00 3 035 442,00 1 924 000,00 0,00 25 000,00 3 035 442,00 30 164 342,00

0611030 1030
Надання загальної середньої освіти за 

рахунок освітньої субвенції
51 990 000,00 51 990 000,00 42 614 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 990 000,00

0611031 1031 0921

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти за 

рахунок освітньої субвенції

51 990 000,00 51 990 000,00 42 614 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 990 000,00

0611070 1070 0960

Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

5 647 500,00 5 647 500,00 4 550 000,00 73 000,00 0,00 217 500,00 0,00 217 500,00 60 000,00 53 000,00 0,00 5 865 000,00



0611130 1130 0990
Методичне забезпечення діяльності 

закладів освіти
1 534 800,00 1 534 800,00 1 218 000,00 11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 534 800,00

0611140 1140
Інші програми, заклади та заходи у сфері 

освіти
5 973 210,00 5 973 210,00 4 743 200,00 53 300,00 0,00 57 500,00 0,00 57 500,00 0,00 0,00 0,00 6 030 710,00

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти
5 971 400,00 5 971 400,00 4 743 200,00 53 300,00 0,00 57 500,00 0,00 57 500,00 0,00 0,00 0,00 6 028 900,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 1 810,00 1 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 810,00

X 3000 X
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення
1 095 300,00 1 095 300,00 870 000,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 095 300,00

0613110 3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх 

соціального захисту
15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

0613112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та 

їх соціального захисту
15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

0613120 3120
Здійснення соціальної роботи з 

вразливими категоріями населення
1 080 300,00 1 080 300,00 870 000,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080 300,00

0613121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб
1 080 300,00 1 080 300,00 870 000,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080 300,00

X 5000 X Фiзична культура i спорт 2 484 000,00 2 484 000,00 1 885 800,00 115 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 484 000,00

0615010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

0615011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту
50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

0615030 5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного 

спорту
2 434 000,00 2 434 000,00 1 885 800,00 115 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 434 000,00

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл

2 434 000,00 2 434 000,00 1 885 800,00 115 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 434 000,00

X 7300 X Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00

0617320 7320
Будівництво об`єктів соціально-

культурного призначення
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00

0617321 7321 0443 Будівництво-1 освітніх установ та закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00

1000000 Відділ культури і туризму 16 617 800,00 16 617 800,00 11 661 100,00 2 113 500,00 0,00 351 500,00 0,00 351 500,00 30 000,00 0,00 0,00 16 969 300,00

1010000 Відділ культури і туризму 16 617 800,00 16 617 800,00 11 661 100,00 2 113 500,00 0,00 351 500,00 0,00 351 500,00 30 000,00 0,00 0,00 16 969 300,00

X 0100 X Державне управління 258 800,00 258 800,00 211 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 800,00

1010160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

258 800,00 258 800,00 211 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 800,00

X 1000 X Освіта 4 778 200,00 4 778 200,00 3 847 500,00 64 600,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 20 000,00 0,00 0,00 4 868 200,00

1011080 1080 0960
Надання спеціалізованої освіти мистецькими 

школами
4 778 200,00 4 778 200,00 3 847 500,00 64 600,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 20 000,00 0,00 0,00 4 868 200,00

X 4000 X Культура i мистецтво 11 580 800,00 11 580 800,00 7 601 700,00 2 048 900,00 0,00 261 500,00 0,00 261 500,00 10 000,00 0,00 0,00 11 842 300,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 3 426 800,00 3 426 800,00 2 674 000,00 103 700,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3 446 800,00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 870 700,00 870 700,00 642 500,00 47 100,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 872 200,00

1014060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів

6 553 800,00 6 553 800,00 3 753 200,00 1 898 100,00 0,00 240 000,00 0,00 240 000,00 10 000,00 0,00 6 793 800,00

1014080 4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і 

мистецтва
729 500,00 729 500,00 532 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729 500,00

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва
654 500,00 654 500,00 532 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654 500,00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00

3700000 Фінансовий відділ 1 450 900,00 1 410 900,00 1 100 000,00 30 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 450 900,00

3710000 Фінансовий відділ 1 450 900,00 1 410 900,00 1 100 000,00 30 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 450 900,00

X 0100 X Державне управління 1 410 900,00 1 410 900,00 1 100 000,00 30 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 410 900,00

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

1 410 900,00 1 410 900,00 1 100 000,00 30 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 410 900,00

3718700 8700 0133 Резервний фонд 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

Х Х Х Усього 166 069 610,00 166 005 610,00 114 281 100,00 8 228 200,00 24 000,00 9 797 690,00 5 618 090,00 4 179 600,00 240 000,00 151 300,00 5 618 090,00 175 867 300,00



2551000000

(код бюджету) (грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Сновська міська рада (апарат) 50 000,00 36 000,00 0,00 86 000,00 0,00 -36 000,00 0,00 -36 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

0110000 Сновська міська рада (апарат) 50 000,00 36 000,00 0,00 86 000,00 0,00 -36 000,00 0,00 -36 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

0118831 8831 1060

Надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам житла 

на селі

50 000,00 36 000,00 0,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 36 000,00 0,00 86 000,00

4113 Надання інших внутрішніх кредитів 50 000,00 36 000,00 0,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 36 000,00 0,00 86 000,00

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 

кредитів, наданих індивідуальним 

забудовникам житла на селі

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 000,00 0,00 -36 000,00 0,00 -36 000,00 0,00 -36 000,00

4123 Повернення інших внутрішніх кредитів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 000,00 0,00 -36 000,00 0,00 -36 000,00 0,00 -36 000,00

Х Х Х УСЬОГО 50 000,00 36 000,00 0,00 86 000,00 0,00 -36 000,00 0,00 -36 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Надання кредитів

спеціальний фонд

Додаток 4

до рішення Сновської міської ради від 22.12.2022 року № 18-20/VІІІ

"Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2023 рік"

КРЕДИТУВАННЯ

бюджету Сновської міської територіальної громади у 2023 році

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

загальний 

фонд

спеціальний фонд

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

разом
загальни

й фонд
разом

Кредитування, усього

загальний 

фонд

спеціальний фонд

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

разом

Повернення кредитів

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку



2551000000

(код бюджету)

(грн.)

Код Класіфікації 

доходу бюджету/ 

Код бюджету

Усього

1 3

41020100/         

-

41033900/         

-

41053900/

25100000000

Х 76 193 100,00

Х 76 193 100,00

Х

(грн.)

Код Прграмної 

класіфікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету/ Код 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класіфікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Усього

-

Х Х 0,00

Х Х

Х Х

Державний бюджет

загальний фонд

1. Показники міжбюджетних трансфертів  іншим бюджетам

Найменування трансферту/                                                                

Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту

Додаток 5

до рішення Сновської міської ради

від 22.12.2022 року  № 18-20/VІІІ 

"Про бюджет Сновської міської 

територіальної громади на 2023 рік"

спеціальний фонд

30 200,00

спеціальний фонд

І.Трансферти із загального фонду бюджету

ІІ.Трансферти із спеціального фонду бюджету

УСЬОГО за розділами І,ІІ, у тому числі:

І.Трансферти до загального фонду бюджету

УСЬОГО за розділами І,ІІ, у тому числі:

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам/
51 990 000,00

Державний бюджет

Базова дотація/
24 172 900,00

Обласний бюджет Чернігівської області

2

Міжбюджетні трансферти на 2023 рік

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Найменування трансферту/                                                                                   

Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту

загальний фонд

Державний бюджет

Інші субвенції з місцевого бюджету/

ІІ.Трансферти до спеціального фонду бюджету



(грн.)
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Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Сновська міська рада (апарат) 13 326 471,00 1 332 648,00 1 332 648,00

0110000 Сновська міська рада (апарат) 13 326 471,00 1 332 648,00 1 332 648,00

X 7300 X
Будівництво та регіональний 

розвиток
Разом, в т.ч.: 13 326 471,00 1 332 648,00 1 332 648,00

0117310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства
Реконструкція очисних споруд в місті Сновськ Чернігівської області 2023 6 817 049,00 681 705,00 681 705,00 100

0117310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства

Будівництво водопровідної мережі по вулицям Юрія Костюченка, 

Шевченка, Калініна та насосної станції над існуючою свердловиною в 

м.Сновськ Чернігівської області

2023 6 509 422,00 650 943,00 650 943,00 100

0600000
Управління освіти, сім'ї, молоді та 

спорту
12 182 192,00 400 000,00 400 000,00

0610000
Управління освіти, сім'ї, молоді та 

спорту
12 182 192,00 400 000,00 400 000,00

X 7300 X
Будівництво та регіональний 

розвиток
Разом, в т.ч.: 12 182 192,00 400 000,00 400 000,00

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 

закладів

Реконструкція їдальні Сновської гімназії за адресою: вул.Шкільна,6, 

м.Сновськ,Чернігівської області (перерахування в поточних цінах)
2018/2023 12 182 192,00 400 000,00 400 000,00 100

Разом 25 508 663,00 1 732 648,00 1 732 648,00

 (код бюджету)

Додаток 6

Обсяги капітальних вкладень бюджету Сновської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році

2551000000

до рішення Сновської міської ради від 22.12.2022р. № 18-20/VIII 

"Про бюджет Сновської міської територіальної громади  на 2023 

рік"



(грн.)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Сновська міська рада (апарат) 12782448,00 11 140 500,00 1 641 948,00 1 532 648,00

0110000 Сновська міська рада (апарат) 12782448,00 11 140 500,00 1 641 948,00 1 532 648,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програма «Нагородження відзнаками Сновської міської ради» на 2022-2026 роки Рішення  Сновської міської ради від 

28.10.2021 р. № 1-11/VІІІ
15000,00 15 000,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення 

за заслуги перд громадою, забезпечення проведення культурно-масових заходів, 

здійснення представницьких та інших заходів Сновською міською радою на 2021-

2026 роки

Рішення  Сновської міської ради від 

24.12.2020 р. № 9-2/VIII     
20000,00 20 000,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління
Програма юридичного обслуговування Сновської міської ради на 2021-2025 роки

Рішення  Сновської міської ради від 

24.12.2020 р. № 22-2/VIII     
10000,00 10 000,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програма управління майном комунальної власності територіальної громади в особі 

Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області на 2021-2023 

роки

Рішення  Сновської міської ради від 

24.12.2020 р. № 21-2/VIII     
6000,00 6 000,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління

Про затвердження Програми  приватизації майна комунальної власності 

територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області на 2021-2023 роки

Рішення  Сновської міської ради від 

10.12.2020 р. № 10-1/VIII     
14000,00 14 000,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 

2022-2025 роки

Рішення  Сновської міської ради від 

28.10.2021 р. № 2-11/VIІI  
135000,00 135 000,00

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню
Програма місцевих стимулів для лікарів Сновської МТГ на 2023 – 2025 роки 

Рішення Сновської міської ради від 

11.11.2022 р. № 1-19/VIІІ
100 000,00 100 000,00

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги

Програма місцевих стимулів для лікарів Сновської МТГ на 2023 – 2025 роки 
Рішення Сновської міської ради від 

11.11.2022 р. № 1-19/VIІІ
100 000,00 100 000,00

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги

Комплексна програма розвитку та підтримки первинної медичної допомоги КНП  

«Сновський центр ПМД» на 2022-2026 роки

Рішення  Сновської міської ради від 

23.12.2021 р. № 3-13/VIII     
2428500,00 2 428 500,00

0113035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті

Фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом 

окремих категорій громадян на 2023 рік

Рішення  Сновської міської ради від 

11.11.2022 р. № 2-19/VIII     
50000,00 50 000,00

0113160 3160 1010

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

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з 

догляду на непрофесійній основі, на 2023 рік
Рішення  Сновської міської ради від 

11.11.2022 р. № 3-19/VIII     
900000,00 900 000,00

0113210 3210 1050
Організація та проведення громадських 

робіт
Програма організації та проведення громадських робіт на 2023 рік

Рішення  Сновської міської ради від 

22.12.2022 р. № 10-20/VIII     
191850,00 191 850,00

0113210 3210 1050
Організація та проведення громадських 

робіт

Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних 

робіт, у Сновській міській раді на 2023-2025 роки

Рішення  Сновської міської ради від 

22.12.2022 р. № 11-20/VIII     
147150,00 147 150,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програма надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою 

недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних 

закладах Чернігівської області, на 2023 рік

Рішення  Сновської міської ради від 

11.11.2022 р. № 4-19/VIII     
88000,00 88 000,00

Усього

Дата та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму
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2551000000

 (код бюджету)
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Додаток 7

до рішення Сновської міської ради від 22.12.2022 

року № 18-20/VIII "Про бюджет Сновської міської 

територіальної громади  на 2023 рік"

РОЗПОДІЛ 

витрат бюджету Сновської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році

Найменування місцевої/ регіональної програми

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету
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Спеціальний фонд

Загальний 

фонд



0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Сновської 

міської територіальної громади на 2023 роки

Рішення  Сновської міської ради від   

22.12.2022 р. № 8-20/VIII      
200000,00 200 000,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програма поховаання померлих безрідних та невідомих громадян Сновської 

територіальної громади на 2022-2026 роки

Рішення  Сновської міської ради від 

23.12.2021 р. № 6-13/VIII   
35000,00 35 000,00

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства
Програма з благоустрою Сновської міської ради на 2023 рік

Рішення  Сновської міської ради від   

22.12.2022 р. № 12-20/VIII     
102800,00 102 800,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів

Програма видалення аварійних та небезпечних дерев на території Сновської міської 

територіальної громади  на 2021-2023 роки

Рішення  Сновської міської ради від 

24.12.2020 р. № 18-2/VIII     
275000,00 275 000,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
Програма з благоустрою Сновської міської ради на 2023 рік

Рішення  Сновської міської ради від   

22.12.2022 р. № 12-20/VIII     
3857200,00 3 857 200,00

0116082 6082 0610
Придбання житла для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства
Програма місцевих стимулів для лікарів Сновської МТГ на 2023 – 2025 роки 

Рішення Сновської міської ради від 

11.11.2022 р. № 1-19/VIІІ
400000,00 400 000,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
Програма використання та охорони земель Сновської міської ради  на 2022-2026 

роки

Рішення  Сновської міської ради від 

26.11.2021 р.№ 9-12/VIІI
10000,00 10 000,00

0117310 7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-

комунального господарства
Програма з благоустрою Сновської міської ради на 2023 рік

Рішення  Сновської міської ради від   

22.12.2022 р. № 12-20/VIII     
1332648,00 1 332 648,00 1 332 648,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету

Програма з благоустрою Сновської міської ради на 2023 рік
Рішення  Сновської міської ради від  

22 .12.2022 р. № 12-20/VIII     
1730000,00 1 530 000,00 200 000,00 200 000,00

0117610 7610 0411
Сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва

Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

Сновської міської територіальної громади на 2021-2027 роки

Рішення  Сновської міської ради від 

10.12.2020 р. № 12-1/VIII     
25000,00 25 000,00

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Сновської міської 

територіальної громади на 2023-2027 роки  

Рішення  Сновської міської ради від 

22.12.2022 р.  № 7-20/VІIІ
50000,00 50 000,00

0118220 8220 0380
Заходи та роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого значення

Програма покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та 

оборонної роботи на 2022-2023 роки

Рішення  Сновської міської ради від 

23.12.2021 р. № 7-13/VIII     
400000,00 400 000,00

0118313 8313 0513
Ліквідація іншого забруднення 

навколишнього природного середовища

Програма охорони навколишнього природного середовища на території Сновської 

міської ради на 2023-2024 роки

Рішення  Сновської міської ради від 

22.12.2022 р. № 13-20/VIII        
73300,00 73 300,00

0118831 8831 1060

Надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам житла на 

селі

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва  та розвитку 

особистого селянського господарства "Власний дім" Сновської міської ради на 2021 

-2027 роки

Рішення  Сновської міської ради від 

10.12.2020 р. № 11-1/VІІІ
86000,00 50 000,00 36 000,00

0600000
Управління освіти, сім'ї, молоді та 

спорту
15000,00 15 000,00 0,00 0,00

0610000
Управління освіти, сім'ї, молоді та 

спорту
15000,00 15 000,00 0,00 0,00

0613112 3112 1040
Заходи державної політики з питань 

дітей та їх соціального захисту

Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку 

сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

на 2022-2026 роки  «Діти Сновщини»

Рішення  Сновської міської ради від 

26.11.2021 р. № 2-12/VІІІ
15000,00 15 000,00

Х Х Х Усього Х Х 12 797 448,00 11 155 500,00 1 641 948,00 1 532 648,00



Додаток 1

до рішення Сновської міської ради від  22.12.2022р. №  18-20/VIII

"Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2023 рік"

2551000000

(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  94 630 400,00 94 559 900,00 70 500,00 0,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості 
62 803 900,00 62 803 900,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 62 803 900,00 62 803 900,00 0,00 0,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати

51 962 500,00 51 962 500,00 0,00 0,00

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

7 972 200,00 7 972 200,00 0,00 0,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата

2 614 700,00 2 614 700,00 0,00 0,00

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування

254 500,00 254 500,00 0,00 0,00

13000000
Рентна плата та плата за використання 

інших природних ресурсів 
5 554 300,00 5 554 300,00 0,00 0,00

13010000
Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів 
5 539 100,00 5 539 100,00 0,00 0,00

13010100

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного 

користування 

3 480 700,00 3 480 700,00 0,00 0,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування) 

2 058 400,00 2 058 400,00 0,00 0,00

13030000
Рентна плата за користування надрами 

загальнодержавного значення
15 200,00 15 200,00 0,00 0,00

13030100

Рентна плата за користування надрами для 

видобування інших корисних копалин 

загальнодержавного значення

15 200,00 15 200,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  3 799 900,00 3 799 900,00 0,00 0,00

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) 
286 400,00 286 400,00 0,00 0,00

14021900 Пальне 286 400,00 286 400,00 0,00 0,00

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів 

(продукції) 

985 100,00 985 100,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 985 100,00 985 100,00 0,00 0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

2 528 400,00 2 528 400,00 0,00 0,00

14040100

Акцизний податок з реалізації виробниками 

та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній 

торгівлі тютюнових виробів, тютюну та 

промислових замінників тютюну,рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах, 

що оподатковується згідно з підпунктом 

213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового 

кодексу України

1 243 200,00 1 243 200,00 0,00 0,00

14040200

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів (крім тих, що 

оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 

пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу 

України)

1 285 200,00 1 285 200,00 0,00 0,00

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються 

(перераховуються) згідно з Податковим 

кодексом України

22 401 800,00 22 401 800,00 0,00 0,00

ДОХОДИ

бюджету Сновської міської територіальної громади на 2023 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет розвитку



18010000 Податок на майно 11 605 700,00 11 605 700,00 0,00 0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості 

11 400,00 11 400,00 0,00 0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості 

18 700,00 18 700,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

56 300,00 56 300,00 0,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

2 380 200,00 2 380 200,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 3 671 600,00 3 671 600,00 0,00 0,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 5 252 400,00 5 252 400,00 0,00 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 146 700,00 146 700,00 0,00 0,00

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00

18030000 Туристичний збір 8 300,00 8 300,00 0,00 0,00

18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними 

особами 
8 300,00 8 300,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок  10 787 800,00 10 787 800,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 286 300,00 286 300,00 0,00 0,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 9 140 600,00 9 140 600,00 0,00 0,00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків` 

1 360 900,00 1 360 900,00 0,00 0,00

19000000 Інші податки та збори 70 500,00 0,00 70 500,00 0,00

19010000 Екологічний податок 70 500,00 0,00 70 500,00 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)

44 700,00 0,00 44 700,00 0,00

19010200
Надходження від скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об`єкти 
800,00 0,00 800,00 0,00

19010300

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об`єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини 

25 000,00 0,00 25 000,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  4 843 800,00 734 700,00 4 109 100,00 0,00

21000000
Доходи від власності та підприємницької 

діяльності  
105 400,00 105 400,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження  105 400,00 105 400,00 0,00 0,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 103 000,00 103 000,00 0,00 0,00

21082400

Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, 

що визначені Законом України `Про оренду 

державного та комунального майна`, які 

підлягають перерахуванню оператором 

електронного майданчика до відповідного 

бюджету

2 400,00 2 400,00 0,00 0,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 

від некомерційної господарської 

діяльності 

501 100,00 501 100,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 390 900,00 390 900,00 0,00 0,00

22012500
Плата за надання інших адміністративних 

послуг
278 400,00 278 400,00 0,00 0,00

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень 

112 500,00 112 500,00 0,00 0,00

22080000

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном  

94 200,00 94 200,00 0,00 0,00

22080400

Надходження від орендної плати за 

користування майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в комунальній 

власності

94 200,00 94 200,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  16 000,00 16 000,00 0,00 0,00



22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину 

і дарування  

14 800,00 14 800,00 0,00 0,00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України  

1 200,00 1 200,00 0,00 0,00

24000000 Інші неподаткові надходження  131 000,00 128 200,00 2 800,00 0,00

24060000 Інші надходження  131 000,00 128 200,00 2 800,00 0,00

24060300 Інші надходження  128 200,00 128 200,00 0,00 0,00

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності 

2 800,00 0,00 2 800,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  4 106 300,00 0,00 4 106 300,00 0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно 

із законодавством 

2 401 300,00 0,00 2 401 300,00 0,00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
2 075 000,00 0,00 2 075 000,00 0,00

25010200
Надходження бюджетних установ від 

додаткової (господарської) діяльності 
6 000,00 0,00 6 000,00 0,00

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, 

що здійснюється відповідно до Закону України 

`Про оренду державного та комунального 

майна`

308 000,00 0,00 308 000,00 0,00

25010400

Надходження бюджетних установ від 

реалізації в установленому порядку майна 

(крім нерухомого майна) 

12 300,00 0,00 12 300,00 0,00

25020000
Інші джерела власних надходжень 

бюджетних установ  
1 705 000,00 0,00 1 705 000,00 0,00

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 945 000,00 0,00 945 000,00 0,00

25020200

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 нерухомого майна, що перебувають у 

приватній власності фізичних або юридичних 

осіб

760 000,00 0,00 760 000,00 0,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

31000000
Надходження від продажу основного 

капіталу  
100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 

Автономній Республіці Крим та майна, що 

перебуває в комунальній власності  

100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00

33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних 

активів 
150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00

33010000 Кошти від продажу землі  150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00

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

150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)
99 724 200,00 95 294 600,00 4 429 600,00 250 000,00

40000000 Офіційні трансферти  76 193 100,00 76 193 100,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  76 193 100,00 76 193 100,00 0,00 0,00

41020000
Дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам
24 172 900,00 24 172 900,00 0,00 0,00

41020100 Базова дотація 24 172 900,00 24 172 900,00 0,00 0,00

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
51 990 000,00 51 990 000,00 0,00 0,00

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
51 990 000,00 51 990 000,00 0,00 0,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам
30 200,00 30 200,00 0,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 30 200,00 30 200,00 0,00 0,00

X Разом доходів 175 917 300,00 171 487 700,00 4 429 600,00 250 000,00



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

про виконання  бюджету Сновської міської   

територіальної  громади за 11 місяців 2022 року 

 

        За 11 місяців 2022 року до дохідної частини бюджету Сновської міської  

територіальної громади (далі - міської ТГ) надійшло 178707,3 тис. грн., з них : 

до загального фонду - 166428,7 тис. грн., що становить 93,2% до планових 

показників звітного періоду, до спеціального фонду - 12278,6 тис. грн., що 

складає 170,2 % до затверджених річних призначень . 

        Видаткова частина виконана в сумі 169064,6 тис. грн., в т.ч. загальний 

фонд – 156328,8 тис. грн. (78,3%), спеціальний фонд – 12735,8 тис. грн. 

(127,9%). 

 

Аналіз виконання бюджету Сновської міської територіальної громади 
    (грн.)   

Код  Назва  
 Уточ.план 

на 2022 рік  

 Уточ.план 

за 11 місяців 
Виконано 

% 

вик. 

до річ. 

% вик. 

до 

звітн. 

періоду 

1 2 3 4 5 6 7 

  ДОХОДИ            

  Загальний фонд           

10000000 Податкові надходження 116051700,00 105613200,00 93501733,67 80,6 88,5 

11010000 
Податок та збір на доходи 

фізичних осіб 
65770400,00 59042200,00 62184960,61 94,5 105,3 

11010100 

Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується 

податковими агентами, із 

доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати 

57911100,00 52336000,00 45667824,59 78,9 87,3 

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 3861900,00 9394441,00 в/100 в/100 

11010400 

Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується 

податковими агентами, із 

доходів платника податку 

інших ніж заробітна плата 

2882800,00 2247800,00 6724570,51 в/100 в/100 

11010500 

Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами 

річного декларування 

609900,00 596500,00 398124,51 65,3 66,7 

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 5921900,00 5258084,01 80,6 88,8 



13010000 
Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів 
6505100,00 5905800,00 5243184,11 80,6 88,8 

13030000 

Рентна плата за користування 

надрами загальнодержавного 

значення 

16200,00 16100,00 14899,90 92,0 92,5 

14000000 
Внутрішні податки на товари та 

послуги   
4111500,00 3859400,00 2535684,62 61,7 65,7 

14020000 

Акцизний податок з 

вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) 

500000,00 482200,00 107563,48 21,5 22,3 

14030000 

Акцизний податок з ввезених 

на митну територію України 

підакцизних товарів 

(продукції)  

1700000,00 1638800,00 513802,50 30,2 31,4 

14040000 

Акцизний податок з реалізації 

суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 

1911500,00 1738400,00 1914318,64 100,1 110,1 

18000000 

Місцеві податки та збори, що 

сплачуються  

(перераховуються) згідно з 

Податковим кодексом України 

39620900,00 36765500,00 23523004,43 59,4 64,0 

18010000 Податок на майно 25082200,00 23023400,00 11445298,86 45,6 49,7 

18010100 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості 

11300,00 11000,00 6075,75 53,8 55,2 

18010200 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, 

які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 

52900,00 45100,00 49924,65 94,4 110,7 

18010300 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, 

які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 

318800,00 315200,00 304843,13 95,6 96,7 

18010400 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової 

нерухомості 

2335000,00 2306300,00 2529175,10 108,3 109,7 

18010500 
Земельний податок з 

юридичних осіб   
8086000,00 7376900,00 3698264,27 45,7 50,1 

18010600 
Орендна плата з юридичних 

осіб   
12223000,00 11000800,00 4205271,59 34,4 38,2 

18010700 
Земельний податок з фізичних 

осіб   
791800,00 749300,00 25305,98 3,2 3,4 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб   1202900,00 1162500,00 601438,39 50,0 51,7 

18011100 
Транспортний податок з 

юридичних осіб 
60500,00 56300,00 25000,00 41,3 44,4 

18030000 Туристичний збір  10000,00 10000,00 9977,50 99,8 99,8 

18050000 Єдиний податок   14528700,00 13732100,00 12067728,07 83,1 87,9 

20000000 Неподаткові надходження 1470100,00 1311300,00 1360733,05 92,6 103,8 



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 97300,00 585134,80 в/100 в/100 

22010000 
Плата за надання 

адміністративних послуг 
1088400,00 961300,00 505706,54 46,5 52,6 

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 27200,00 11138,57 35,2 41,0 

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 156000,00 135328,68 81,2 86,7 

  
Разом доходів (без урахування 

трансфертів)  
117521800,00 106924500,00 94862466,72 80,7 88,7 

40000000 Офіційні трансферти 77140850,00 71566240,00 71566240,00 92,8 100,0 

41020000 Дотації 10670500,00 9781200,00 9781200,00 91,7 100,0 

41020100 Базова дотація 10670500,00 9781200,00 9781200,00 91,7 100,0 

41030000 Субвенції 57718000,00 53076200,00 53076200,00 92,0 100,0 

41033900 
Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 
57718000,00 53076200,00 53076200,00 92,0 100,0 

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 
7482350,00 7438840,00 7438840,00 99,4 100,0 

41051200 

Субвенція з місцевого бюджету 

на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з 

259050,00 218440,00 218440,00 84,3 100,0 



державного бюджету 

41053900 
Інші субвенції з місцевого 

бюджету 
257700,00 254800,00 254800,00 98,9 100,0 

41058800 

Субвенція з місцевого бюджету 

на здійснення заходів щодо 

підтримки територій, що 

зазнали негативного впливу 

внаслідок збройного конфлікту 

на сході України за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету 

6965600,00 6965600,00 6965600,00 100,0 100,0 

  
Разом доходів загального 

фонду 
194662650,00 178490740,00 166428706,72 85,5 93,2 

  Спеціальний фонд           

10000000 Податкові надходження 71500,00 69900,00 52206,21 73,0 74,7 

19010000 Екологічний податок  71500,00 69900,00 52206,21 73,0 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 43500,00 29615,89 65,7 68,1 

19010200 

Надходження від скидів 

забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти  

8500,00 8500,00 812,88 9,6 9,6 

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 17900,00 21777,44 121,7 121,7 

20000000 Неподаткові надходження 6173500,00 5659208,33 11389878,97 в/100 в/100 

24062100 

Грошові стягнення за шкоду, 

заподіяну порушенням 

законодавства про охорону 

навколишнього природного 

середовища внаслідок 

господарської та іншої 

діяльності  

4400,00 4200,00 2787,77 63,4 66,4 

25000000 
Власні надходження 

бюджетних установ   
6169100,00 5655008,33 11387091,20 в/100 в/100 

25010000 

Надходження від плати за 

послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно 

із законодавством  

3900100,00 3575091,67 913999,37 23,4 25,6 

25020000 

Інші джерела власних 

надходжень бюджетних 

установ   

2269000,00 2079916,67 10473091,83 в/100 в/100 

30000000 
Доходи від операцій з 

капіталом 
250000,00 250000,00 246498,14 98,6 98,6 

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 164320,14 109,5 109,5 

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

41053600 

Субвенція з місцевого бюджету 

на здійснення 

природоохоронних заходів 

129240,00 129240,00 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 6698348,33 12278583,32 170,2 183,3 

  РАЗОМ ДОХОДІВ 201876890,00 185189088,33 178707290,04 88,5 96,5 

        (грн.)   

Код   

 

Затверджено 

розписом на 

звітний рік з 

урахуванням 

змін  

Виконано за 

11 місяців 

2022 року 

% до 

уточнених 

річних 

призначень 

  

1 2 3 4 5   

  ВИДАТКИ         

  Загальний фонд         

0100 Державне управління 23874574,00 18075552,38 75,7%   

1000 Освiта 115299983,91 99387034,46 86,2%   

2000 Охорона здоров`я 14380309,79 10608265,09 73,8%   

3000 

Соцiальний захист та соцiальне 

забезпечення 19726004,53 12380558,50 62,8%   

3035 

Компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на 

залізничному транспорті 50000,00 34735,28 69,5%   

3050 

Пільгове медичне 

обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 29500,00 13385,69 45,4%   

3104 

Забезпечення соціальними 

послугами за місцем 

проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у 

зв`язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю 9631044,53 8301332,92 86,2%   

3112 

Заходи державної політики з 

питань дітей та їх соціального 

захисту 15000,00 0,00 0,0%   

3121 Утримання та забезпечення 939400,00 665757,43 70,9%   



діяльності центрів соціальних 

служб   

3133 

Інші заходи та заклади 

молодіжної політики   0,00 #ДЕЛ/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 977600,00 790388,24 80,8%   

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 8462,39 62,2%   

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 109819,66 27,5%   

3242 

Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення 7523560,00 2417894,15 32,1%   

4000 Культура i мистецтво 11033660,00 8676393,59 78,6%   

5000 Фiзична культура i спорт 3470300,00 2536018,66 73,1%   

6000 

Житлово-комунальне 

господарство 7773000,00 2785475,03 35,8%   

7130 

Здійснення заходів із 

землеустрою 45160,00 0,00 0,0%   

7461 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 2449230,00 1164351,50 47,5%   

7540 

Реалізація заходів, спрямованих 

на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до 

Інтернету в сільській місцевості 506941,00 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 450000,00 290514,66 64,6%   

8110 

Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 60000,00 0,00 0,0%   

8220 

Заходи та роботи з 

мобілізаційної підготовки 

місцевого значення 350000,00 290514,66 83,0%   

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



бюджету 

900201 

Усього видатків загального 

фонду, без урахування 

міжбюджетних трансфертів  199056189,23 155904163,87 78,3%   

9770 
Інші субвенції з місцевого 

бюджету 244639,00 244639,00 100,0%   

9800 

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 280000,00 180000,00 64,3%   

900203 
Усього видатків загального 

фонду   199580828,23 156328802,87 78,3%   

  
Кредитування загального 

фонду 
100000,00 16600,00 

16,6%   

8831 

Надання довгострокових 

кредитів iндивiдуальним 

забудовникам житла на селі  100000,00 16600,00 16,6%   

  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 145000,00 265620,50 в/100   

0180 

Інша діяльність у сфері 

державного управління 0,00 1961154,12     

1010 Надання дошкільної освіти 675500,00 63023,62 9,3%   

1020 

Надання загальної середньої 

освіти за рахунок коштів 

місцевого бюджету 3499000,00 1177076,56 33,6%   

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) 1002399,60 662399,09 66,1%   

1070 

Надання позашкільної освіти 

закладами позашкільної освіти, 

заходи із позашкільної роботи з 

дітьми 401400,00 20637,43 5,1%   

1080 

Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами 93000,00 73639,60 79,2%   

1141 

Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти 52200,00 2941,38 5,6%   

1200 

Надання освіти за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами 65510,00       

3104 

Забезпечення соціальними 

послугами за місцем 1203700,00 768606,05 63,9%   



проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у 

зв`язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю 

3121 

Утримання та забезпечення 

діяльності центрів соціальних 

служб 0,00 32328,50     

3210 

Організація та проведення 

громадських робіт 0,00 198419,57     

4030 

Забезпечення діяльності 

бібліотек 51000,00 10703,27 21,0%   

4040 

Забезпечення діяльності музеїв 

i виставок 3000,00 1860,70 62,0%   

4060 

Забезпечення діяльності 

палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів 283880,00 190841,80 67,2%   

6013 

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 135000,00 6213111,81 в/100   

6030 

Організація благоустрою 

населених пунктів 39350,00 6850,00 17,4%   

6040 

Заходи, пов`язані з 

поліпшенням питної води 240390,21 0,00 0,0%   

7130 

Здійснення заходів із 

землеустрою 4840,00 3300,00 68,2%   

7321 

Будівництво освітніх установ та 

закладів 318967,46 318967,46 100,0%   

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 710947,77 74,9%   

8110 

Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 530000,00       

8312 Утилізація відходів 129240,00       

8313 

Ліквідація іншого забруднення 

навколишнього природного 

середовища 131710,48 53329,56 40,5%   

900203 
Усього видатків спеціального 

фонду 9953983,91 12735758,79 127,9%   

  
Кредитування спеціального 

фонду 0,00 -28050,00     

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 -28050,00 93,3%   

  УСЬОГО ВИДАТКІВ 209534812,14 169064561,66 80,7%   



  УСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 100000,00 -11450,00 -11,5%   

  ФІНАНСУВАННЯ         

  Загальний фонд -5018178,23 10083303,85     

  Дефіцит (-) / профіцит (+) -5018178,23 10083303,85     

  Спеціальний фонд -2739743,91 -429125,47     

  Дефіцит (-) / профіцит (+) -2739743,91 -429125,47     

 

ДОХОДИ 

  Станом на 01.12.2022 року до дохідної частини бюджету міської 

ТГ надійшло 178707,3 тис. грн., в тому числі власних доходів  загального фонду 

94862,5 тис. грн., трансфертів з державного та обласного бюджетів до 

загального фонду - 71566,2 тис. грн., доходів спеціального фонду -  12278,6 

тис. грн. 

 У загальному обсязі доходів бюджету питома вага становить: 

 - власних доходів загального фонду - 53,1%; 

 - доходів спеціального фонду - 6,9%; 

 - трансфертів - 40%.   

 По власних доходах загального фонду за 11 місяців 2022 року надійшло 

94862,5 тис. грн., що складає 88,7 % до планових призначень. Доходів 

отримано менше ніж за аналогічний період минулого року на суму 9184,7 тис. 

грн. 

 Якщо порівняти в розрізі доходів, то по податку на доходи фізичних осіб 

отримано більше на 5355,9 тис. грн., а найбільших втрат зазнала дохідна 

частина бюджету по таких видах надходжень як: 

 плата за землю - 10251,5 тис. грн.; 

 акцизний податок від вироблених, ввезених та реалізованих підакцизних 

товарів - 1820,8 тис. грн.; 

 єдиний податок - 2721,9 тис. грн. 

 Такі значні втрати пояснюються спадом ділової активності суб'єктів 

господарювання в умовах воєнного стану, а також змінами до податкового 

законодавства, відповідно  до Закону України від 15.03.2022 №2120-ІХ "Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 

України щодо дії норм на період дії воєнного стану". 
 Основним надходженням у структурі доходів загального фонду бюджету 

є податок на доходи фізичних осіб, що становить 65,6 % від власних 

надходжень за 11 місяців 2022 року. Його надійшло  в сумі 62185,0 тис. грн. 

(105,3%). 

 Рентної плати за використання природних ресурсів отримано у сумі 

5258,1 тис. грн. (88,8%). 

 Акцизного податку від вироблених, ввезених та реалізованих підакцизних 

товарів надійшло 2535,7 тис. грн. (65,7%).  

 Планові показники по платі за землю виконані на 42,0 %. Цього податку 

надійшло 8530,3 тис. грн.  

 Єдиний податок виконано на 87,9 %,  надійшло 12067,7 тис. грн. 



 Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло 

2890,0 тис. грн., адміністративних штрафів – 582,5 тис. грн., державного мита – 

11,2 тис. грн., плати за надання адміністративних послуг 505,7 тис. грн., 

туристичного збору – 10,0 тис. грн., транспортного податку – 25,0 тис. грн., 

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

отримано в сумі 137,9 тис. грн. 

 До спеціального фонду за 11 місяців 2022 року надійшло 12278,6 тис. 

грн., що складає 170,2 % до затверджених річних призначень, в т.ч.:  

 - власних надходжень бюджетних установ отримано в сумі 11387,1 тис. 

грн.; 

 -  екологічного податку надійшло 52,2 тис. грн.; 

 - коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у комунальній власності надійшло 164,3 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 11 місяців 2022 

року проведені на суму 156328,8 тис. грн., що складає 78,3 % до уточнених 

планових призначень на рік (199580,8 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального 

виконання в розрізі бюджетних програм становить: 

Державне управління – 18075,6 тис. грн.; (11,6%)    

Освіта – 99387,0 тис. грн.; (63,6%)     

Охорона здоров’я – 10608,3 тис. грн.; (6,8%)        

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 12380,6 тис. грн.; (7,9%)     

Культура і мистецтво – 8676,4 тис. грн.; (5,5%)        

Фізична культура і спорт – 2536,0 тис. грн.; (1,6%)           

Житлово-комунальне господарство – 2785,5 тис. грн.;  (1,8%)  

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету – 1164,3 тис. грн.;  (0,7%)     

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 290,5 

тис. грн.;  (0,2%)   

Інші субвенції з місцевого бюджету – 244,6 тис. грн.;  (0,2%) 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів – 180,0 тис. грн.;  (0,1%) 

 

Видатки на державне управління склали 18075,6 тис. грн. при 

уточненому річному плані 23874,6 тис. грн. або 75,7 % від планових показників. 

В тому числі на утримання міської ради використано 15884,0 тис. грн., на 

утримання окремих структурних підрозділів міської ради спрямовано 2180,3 



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

11,3 тис. грн. 

На фінансування закладів освіти спрямовано 99387,0  тис. грн. (в тому 

числі за рахунок освітньої субвенції – 52898,8 тис. грн.) при уточненому 

річному плані 115300,0 тис. грн., або 86,2 % від плану. З них на виплату 

заробітної плати з нарахуванням направлено 91402,6 тис. грн. (в тому числі за 

рахунок освітньої субвенції – 52898,8 тис. грн.). На оплату енергоносіїв по 

установах освіти витрачено – 2966,6 тис. грн.,  з них : 

- теплопостачання – 808,3 тис. грн., 

- водопостачання – 146,5 тис. грн.,  

- електроенергія – 1009,6 тис. грн., 

- оплата природного газу – 279,5 тис. грн.,  

- оплата інших енергоносіїв – 722,7 тис. грн. 

На видатки по охороні здоров’я витрачено 10608,3 тис. грн., що 

становить 73,8 % від уточненого плану на рік (14380,3 тис. грн.). В тому числі 

на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 3782,5 тис. грн., в т.ч. 

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

медичної допомоги – 3747,0 тис. грн.  На оплату енергоносіїв – 6436,9 тис. грн.,  

в т.ч. по центральній районній лікарні – 5576,0 тис. грн., по центру первинної 

медичної допомоги – 860,9 тис. грн. 

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення склали 

12380,6 тис. грн. при річному уточненому плані 19726,0 тис. грн. або 62,8 %, з 

них: 

- компенсаційні виплати  за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

на залізничному транспорті – 34,7 тис. грн.; 

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи – 13,4 тис. грн.; 

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які 

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

інвалідністю – 8301,3 тис. грн.; 

- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб – 665,8 

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 – 790,4 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 – 8,5 

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 – 109,8 тис. грн.; 

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 

2417,9 тис. грн.  



Видатки на культуру і мистецтво при уточненому річному плані 11033,7 

тис. грн. склали 8676,4 тис. грн.  або 78,6 %. В тому числі на виплату заробітної 

плати з нарахуванням направлено 7545,2 тис. грн. На оплату енергоносіїв 

використано 1026,5 тис. грн. 

Видатки на фізичну культуру і спорт склали 2536,0 тис. грн. при 

уточненому плані на рік 3470,3 тис. грн. або 73,1 % з них :  

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту – 1,0 тис. грн.; 

- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл – 2195,0 тис. грн.; 

- фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-

спортивних товариств – 198,2 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 – 

137,5 тис. грн. 

 Видатки на житлово-комунальне господарство склали 2785,5 тис. грн. 

при уточненому річному плані 7773,0 тис. грн. або 35,8 %, з них:  

- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 

41,5 тис. грн. 

- організація благоустрою населених пунктів – 2744,0 тис. грн. 

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури склали 1164,3 тис. грн. при уточненому річному плані 2449,2 

тис. грн. або 47,5 %. 

Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 

значення  склали 290,5 тис. грн. при уточненому річному плані 350,0 тис. грн., 

або 83,0%. 

 

Видатки по спеціальному фонду склали 12735,8 тис. грн. при 

уточненому річному плані 9954,0 тис. грн., або 127,9 %,  в т. ч. капітальні 

видатки становлять 9458,9 тис. грн.: 

1) Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку склали 1097,9 

тис. грн., а саме:  

- по Сновській міській  раді КПКВК 0150  на загальну суму 61,8 тис. грн., 

які спрямовані на придбання багатофункціонального пристрою (10,7 тис. грн.) 

та 3 персональних комп’ютерів (51,1 тис. грн.); 

- видатки на організацію благоустрою населених пунктів (КПКВК 6030)  

склали 6,8 тис. грн. та були направлені на придбання бензопили; 

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

981,4 тис. грн., в т.ч.: по загальноосвітнім навчальним закладам КПКВК 1061  

(за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що склалися станом на 

01.01.2022 року) на суму 662,4 тис. грн., зокрема:придбано 8 генераторів (490,5 

тис. грн.), 3 холодильники (54,5 тис. грн.), 3 електричні плити (117,4 тис. грн.) 



та по КПКВК 7321 „Будівництво освітніх установ та закладів” у сумі 319,0  тис. 

грн. кошти спрямовані оплату робіт по об'єкту будівництва «Реконструкція 

їдальні Сновської гімназії за адресою: вул.Шкільна,6, м.Сновськ,Чернігівської 

області (перерахування в поточних цінах) »; 

- по відділу культури і туризму видатки розвитку на загальну суму 47,9 

тис. грн. були направлені по КПКВК 4060 „Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” на 

придбання електрокотлу в сумі 8,0 тис. грн. та генератору в сумі 39,9 тис. грн. 

для Сновського будинку культури. 

2) Капітальні видатки за рахунок власних надходжень бюджетних 

установ за 11 місяців 2022 року склали 8284,0 тис. грн., з них: 

- по Сновській міській  раді на загальну суму 7696,1 тис. грн., а саме: 

КПКВК 0180 „Інша діяльність у сфері державного управління” на суму 

1306,5 тис. грн. Завдяки співпраці з Програмою USAID «Децентралізація 

приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) отримано благодійну 

допомогу 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.), автоклав (38,7 тис. грн.) та 4 

велосипеди (28,4 тис. грн.) від Чернігівського обласного центру соціальних 

служб. 

КПКВК 0150 отримано основних засобів на суму 176,5 тис. грн., в т.ч. 

сонячна станція (139,5 тис. грн.) та 2 бензопили (37,0 тис. грн.). 

КПКВК 6013  взято на облік об’єкт «Реконструкція каналізаційних мереж 

по вул. Леніна, Некрасова, Р.Люксембург в м.Щорс», що знаходиться за 

адресою: 15200, Чернігівська область, Корюківський район, м.Сновськ, вул. 

Незалежності, Некрасова, Сновська у сумі 6213,1 тис. грн. 

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

на  суму 587,9 тис. грн. , в т.ч.: для закладів загальної середньої освіти (КПКВК 

1021)  отримано підручники (38,9 тис. грн.) від Центру матеріально-технічного 

та інформаційного забезпечення освітніх закладів та комісією, 47 ноутбуків 

(470,0 тис грн.), автоклав (38 тис. грн.), проєктор (8,2 тис. грн.), для 

забезпечення діяльності центрів соціальних служб  (КПКВК 3121) отримано 5 

планшетів (32,3 тис. грн.), взято на облік нерухоме майно по станції юних 

техніків (частина гаражів)(КПКВК 1070) в зв’язку з виготовленням 

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

3) Здійснено капітальні видатки за рахунок коштів цільових фондів 

КПКВК 7691 в сумі 77,0 тис. грн. на придбання компресору для забезпечення 

безперебійної та якісної роботи міських очисних споруд. 

 

Начальник фінансового відділу 

Сновської міської ради        Ліна САВЧЕНКО 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Сновської міської ради  

“Про бюджет Сновської міської  

територіальної громади на 2023 рік” 
         

  

 Бюджет  Сновської міської  територіальної  громади на 2023 рік вперше 

затверджується в умовах воєнного стану. Фактор невизначеності стосовно 

тривалості та наслідків бойових дій в країні впливає на процес прогнозування,  

ускладнює його реалістичність та обумовлює зміну пріоритетів видатків,  а 

саме  спрямування  фінансових ресурсів на першочергові напрямки. 

 

 

Інформація про соціально-економічний стан територіальної громади  у 

2022 році та прогноз на 2023 рік, які покладено в основу проєкту бюджету  

 

Починаючи з 24 лютого 2022 року, економіка Сновської міської 

територіальної громади як і всієї України функціонує в умовах 

безпрецедентних викликів. Деякі підприємства призупинили свою роботу або 

через безпосередню військову загрозу, або через заблокований доступ до ринків 

збуту чи сировини. На цьому фоні відбувається кардинальна зміна не лише 

системи міжгалузевих зв’язків, а й структури економіки в цілому.  

Додатковим викликом для аналізу та прогнозування економічного 

розвитку є складність оцінки поточної ситуації, оскільки практично відсутня 

повна статистична інформація. В умовах обмеженої офіційної статистики, 

джерелами альтернативної інформації, які використовуються в даних складних 

умовах, є адміністративні дані за окремими секторами економіки та результати 

опитування підприємств, що проводяться різними організаціями. 

   Основною сферою виробництва в громаді є сільське господарство. 

Землеробство і тваринництво є основним джерелом доходів мешканців. Площа 

сільськогосподарських угідь – 697,3 км
2
, що становить 54,4% від загальної 

площі. В громаді налічується 12 фермерських господарств. Площа земельних 

ділянок, що ними використовуються – 1885,2 га 

Важливу роль у місцевій економіці відіграють також переробна 

промисловість. Найбільші промислові підприємства, які діють на території 

громади це – ПАТ “Щорський завод продтоварів” (164 робочих місць), ТОВ 

“Техсервіс” (52 робочих місць), Новоборовицьке МПД ДП “Укрспирт” (51 

робочих місць),  ТОВ “Астра” (126 робочих місць). 

Продукція підприємств промисловості є конкурентоспроможною і 

користується попитом на зовнішніх ринках. Підприємства громади мають 

постійні зовнішньоторговельні зв’язки з партнерами майже 12 країн світу. 

Очікується, що за результатами 2022 року промисловими підприємствами 

громади  буде реалізовано продукції на суму 129,4 млн. грн., що у фактичних 

цінах складають 64,4 % до минулорічних показників.  



На сьогодні територію Сновської громади віднесено до зони бойових дій.  

Зниження показників  відбулося у зв’язку із зупинкою діяльності 

спиртзаводу, який розташований на території прикордоння та із зменшенням 

замовлень на інших підприємствах. 

Створенню нових робочих місць сприяє державна підтримка 

підприємництва та участь міської ради в грантових міжнародних проєктах. 

У сфері малого і середнього підприємництва до кінця року очікується 

підвищення: 

- кількості фізичних осіб – підприємців  на 2,5% (604 осіб); 

- кількості зайнятих працівників в МСП на 1,1% (2,7 тис. од); 

Суб’єкти малого і середнього підприємництва залучаються до виконання 

робіт/послуг за державні кошти. Протягом 9 міс. 2022 року: 

- загальний обсяг замовлень склав – 8305,6 тис. грн.; 

- кількість замовлень – 157 одиниці; 

- відсоток до загальної кількості замовлень в громаді – 79%. 

Розвитку деревообробної промисловості сприяє наявність лісів на 

території громади. Основними підприємствами цієї галузі є ДП 

«Сновськрайагролісгосп», лісництва державних підприємств: «Корюківський 

лісгосп» та «Городнянський лісгосп». Також зараз розвиваються численні 

приватні підприємства, які займаються переробкою деревини. Наявність 

вищого професійного училища лісового господарства, з сучасною 

інфраструктурою навчального закладу, у якому навчають на високому рівні 

затребуваних на ринку праці фахівців за спеціальністю лісової та 

деревообробної промисловості, сприяє подальшому розвитку і прогресу в 

лісовій економіці, в тому числі в масштабах області. 

У Сновську продовжує  розвиток торгова і гастрономічна мережа. Серед 

найбільших  представників цього напрямку є: Сновське міське споживче 

товариство, ТОВ «АТБ – маркет», ТОВ «СеДам», маркети «Простір» та 

«Аврора». Попит жителів громади сприяє розвитку мережі послуг побутового 

обслуговування, яка охоплює перукарні, косметичні кабінети, майстерні з 

ремонту побутової техніки, одягу та взуття. 

Укладені договори з підприємцями на відшкодування транспортних 

витрат за торгівельне обслуговування віддалених та малонаселених пунктів, де 

відсутня стаціонарна торгівельна мережа на суму 20 тис. грн. 

В районному центрі зайнятості станом на 01.12.2022 року знаходяться на 

обліку 310 безробітних, з них жінок – 222, молоді до 35 років - 54. Отримують 

допомогу по безробіттю 164 особи.  

Взяли участь у тимчасових та громадських роботах 63 безробітних. 

Пройшли професійне навчання 3 особи.  

Через відсутність субвенцій з державного бюджету на регіональний 

розвиток, особливої актуальності набуває проєктна діяльність міської ради 

спрямована на залучення міжнародної технічної допомоги. 

У 2022 році Сновською міською радою укладено 3 Меморандуми про 

співпрацю з міжнародними організаціями: 



- Глобал Комьюнітіз, виконавець Програми «Децентралізація 

Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) – ІІ етап на 3наступні 

роки;  

- Компанія Tetra Tech ES, Inc. (Tetra Tech), яка є виконавцем  Проєкту 

енергетичної безпеки, що фінансується Агентством США з міжнародного 

розвитку 

- Oxfam. 

Продовжується співпраця «U-LED з Європою», яка передбачає залучення 

іноземних коштів для вирішення проблем мобільності в громаді. 

Сновську громаду відібрано для участі у проєктах «ReBoost: громадський 

центр швидкого реагування та відновлення територіальних громад України», 

«Підтримка та розвиток спроможності соціальних та медичних інституцій у 

партнерських громадах з урахуванням гендерних аспектів». 

Сновська громада бере участь в Ініціативі «Сприяння реалізації 

регіональних інвестиційних проектів», яка впроваджується в рамках проекту 

«Супровід урядових реформ в Україні» (SURGе), який підтримується Урядом 

Канади, та Ініціативі Євросоюзу «Мери за економічне зростання». Це дасть 

поштовх до економічного розвитку громади. 

 

 

Показники соціально-економічного розвитку Сновської громади на 2023 рік 

Найменування показника, одиниця виміру 
2022 рік 

(очік.) 

2023 рік 

(прогноз) 

Чисельність наявного населення, тис. осіб 21,317 21,005 

Обсяг реалізованої промислової продукції по 

обліковому колу підприємств, тис. грн. 
129401,1 257820,5 

Обсяг реалізованої промислової продукції на 

одну особу населення, тис. грн. 
6,1 12,3 

Кількість зайнятих працівників в МСП, тис. 

осіб 
2,6 2,7 

Працевлаштування громадян на нові робочі 

місця, осіб 
163 165 

 

 

 

 

 

 



ДОХОДИ 

 

Дохідна частина бюджету  Сновської міської територіальної громади (далі-

міської ТГ) на 2023 рік розроблена відповідно до норм Закону України від 

03.11.2022 р. № 2710-IX  «Про Державний бюджет України на 2023 рік», 

діючого Податкового і Бюджетного законодавства України,інших законодавчих 

актів, що стосуються планування бюджету з врахуванням норм та правових 

чинників регулювання фінансових відносин в умовах воєнного стану. 

При прогнозуванні дохідної частини бюджету на 2023 рік було враховано 

фактичні надходження за 2020-2021 роки та 11 місяців 2022 року, рішення 8 

сесії 8 скликання міської ради  від 06.07.2021р. № 3-8/VІІІ  "Про встановлення 

 місцевих податків і зборів на території Сновської міської територіальної 

громади". 

Формування дохідної частини бюджету міської ТГ здійснено з 

урахуванням змін, внесених до Бюджетного законодавства України в частині 

місцевих бюджетів, зокрема: 

- підвищення розміру мінімальної заробітної плати на 2023 рік з темпом 

росту 3,0 %. 

- продовження на 2023 рік дії тимчасової норми щодо підвищеного (+ 4%) 

нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів . 

 Загальний розмір доходів бюджету міської ТГ з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів визначений на рівні 175 917,3 тис. грн., у тому 

числі загального фонду – 171 487,7 тис. грн., спеціального фонду – 4429,6 тис. 

грн. 

 До загального фонду бюджету міської ТГ на 2023 рік планується 

отримати доходів без урахування міжбюджетних трансфертів в сумі 95294,6 

тис. грн., трансфертів з Державного бюджету України в сумі 76162,9 тис. грн., в 

т.ч. базової дотації - 24172,9 тис. грн. (більше на 13502,4 тис. грн. у порівнянні з 

планом на 2022 рік або на 126,5 %), освітньої субвенції з державного бюджету – 

51990,0 тис. грн. (менше на 5728,0 тис. грн. (9,9%) у порівнянні з уточненим 

планом на 2022 рік та менше на 12141,2 тис. грн. (18,9%) у порівнянні до 

затвердженого у бюджеті на 2022 рік) та трансфертів з обласного бюджету в 

сумі 30,2 тис. грн..   

 У загальному обсязі доходів бюджету питома вага становить: 

 - власних доходів загального фонду - 54,2%; 

 - доходів спеціального фонду - 2,5%; 

 - трансфертів - 43,3%.   

 Обсяг власних доходів планується  менше до затвердженого у бюджеті на 

2022 рік на 22227,2 тис. грн.(-18,9%), а саме в розрізі бюджетоутворюючих 

надходжень:  

- податок та збір на доходи фізичних осіб менше до затвердженого у бюджеті 

на 2022 рік на 2966,5 тис. грн.; 

- плата за землю менше до затвердженого  у бюджеті на  2022 рік на 13224,6 

тис. грн.; 



- єдиний податок менше до затвердженого у бюджеті на  2022 рік на 3740,9 тис. 

грн.; 

- рентна плата менше до затвердженого у бюджеті на 2022 рік на 967,0 тис. 

грн.; 

- акцизний податок менше до затвердженого у бюджеті на 2022 рік на 311,6 тис. 

грн.; 

- податок на нерухоме майно менше до затвердженого у бюджеті на 2022 рік на 

251,4 тис. грн.; 

- інші податкові надходження менше до затвердженого у бюджеті на 2022 рік 

на 29,8 тис. грн.; 

- неподаткові надходження менше до затвердженого у бюджеті на 2022 рік на 

735,4 тис. грн. 

 Зменшення власних доходів значним чином пояснюється спадом ділової 

активності суб'єктів господарювання, а також змінами до податкового 

законодавства, відповідно  до Закону України від 15.03.2022 №2120-ІХ "Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 

України щодо дії норм на період дії воєнного стану". 

 До спеціального фонду бюджету міської ТГ планується отримати 

надходжень у сумі 4429,6 тис. грн., з них: екологічного податку та грошових 

стягнень за порушення екологічного законодавства в сумі 73,3 тис. грн., 

надходжень бюджету розвитку в сумі 250,0 тис. грн., власних надходжень 

бюджетних установ - 4106,3 тис. грн. 

 

ВИДАТКИ 

 

При формуванні видаткової частини бюджету міської ТГ на 2023 рік 

враховані обсяги міжбюджетних трансфертів - освітньої субвенції та базової 

дотації з державного бюджету, визначені у Законі про Державний бюджет 

України на 2023 рік та рішеннях Кабінету Міністрів України, трансфертів з 

обласного бюджету та власні ресурси бюджету міської ТГ.  

Відповідно до пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень 

Бюджетного кодексу України бюджет міської ТГ на 2023 рік складений та 

виконуватиметься за програмно-цільовим методом бюджетування, за  відомчою 

та програмною класифікаціями, встановленими наказом Міністерства фінансів 

України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами). 

Загальний обсяг видатків бюджету міської ТГ з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів планується в обсязі 175867,3 тис. грн., в т.ч. 

видатки загального фонду – 166069,6 тис. грн., видатки спеціального фонду – 

9797,7 тис. грн. Обсяг кредитування загального фонду планується в сумі 50,0 

тис. гривень. 

          Основні акценти при  формуванні бюджету міської ТГ приділялися 

забезпеченості по захищених статтях видатків. 

          Так, видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної 

сфери, які утримуються за рахунок коштів міської ТГ заплановані на рік, 



враховуючи фактичний фонд заробітної плати та вжиті заходи з економії 

коштів у 2022 році, коефіцієнт зростання розміру мінімальної заробітної плати. 

          В цілому на виплату заробітної плати з нарахуваннями   працівникам 

бюджетної сфери направлено  141593,3 тис. грн., що складає 85,3  % до 

видатків загального фонду бюджету. 

При визначенні видатків на оплату праці враховано розміри:  

- мінімальної заробітної плати: з 1 січня – 6700 грн. на місяць; 

- посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС:  з 1 січня –  

2893 грн. 

 Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в 

сумі 13149,7 тис. грн. , що складає 7,9% до видатків загального фонду бюджету. 

Видатки на ці цілі передбачені з урахуванням спожитих натуральних 

показників у 2022 році та діючих тарифів.  

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

Проєктом бюджету міської ТГ на 2023 рік на державне управління 

передбачається спрямувати 24123,0 тис. грн. Питома вага видатків на оплату 

праці  з нарахуваннями та оплату комунальних послуг та енергоносіїв складає 

96,6 %. 

На утримання апарату міської ради, інші програми і заходи 

передбачаються видатки в сумі 21218,0 тис. грн., в т.ч.: на утримання апарату – 

21013,0 тис. грн., іншу діяльність у сфері державного управління - 205,0 тис. 

грн. (в т.ч. видатки на програму: виконання повноважень депутатами Сновської 

міської ради – 135,0 тис. грн.). 

На утримання окремих структурних підрозділів міської ради 

передбачається 2905,0 тис. грн. 

 

ОСВІТА 

 

Видатки загального фонду бюджету міської ТГ на освіту передбачаються у 

сумі 102685,2 тис. грн. (в тому числі за рахунок: освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам – 51990,0 тис. грн.). 

Відповідно до статті 31 Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2023 рік» встановлено, що, як виняток з положень частини другої статті 103
2
 

Бюджетного кодексу України, розподіл освітньої субвенції з державного 

бюджету між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів 

України. 

Слід зазначити, що обсяг освітньої субвенції з державного бюджету на 

2023 рік забезпечує лише 88,3% від попередньо обрахованої мінімальної 

потреби в коштах на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним 

працівникам загальноосвітніх закладів.  

Питома вага видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями  та 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв в цілому по галузі  складає 97,6 %.  



На утримання музичної школи ім. Рахліна, що підпорядкована відділу 

культури і туризму передбачено видатки в сумі 4778,2 тис. грн. 

  

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 

 

В результаті реформування галузі «Охорона здоров’я» медичні заклади, які 

надають первинну та вторинну медичну допомогу фінансуються Національною 

службою здоров’я України згідно з укладеними договорами в рамках 

фінансування програми державних гарантій медичного обслуговування 

населення з державного бюджету. 

За рахунок коштів бюджету міської ТГ передбачається забезпечити 

підтримку та розвиток комунальних установ охорони здоров'я та оплату за 

спожиті енергоносії.  

У проєкті загального фонду бюджету міської ТГ на охорону здоров’я  

планується спрямувати кошти у сумі 7550,0 тис. грн. з них в розрізі бюджетних 

програм: «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»  - 

4250,0 тис. грн., «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» - 3300,0 тис. грн.  

 На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 4921,5 тис. 

грн., на заробітну плату з нарахуваннями працівникам сільської медицини - 

2100,0 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах на I півріччя, на виплату 

одноразової матеріальної допомоги молодим спеціалістам по програмі 

«Місцевих стимулів для лікарів на 2023 - 2025 роки» передбачено 200,0 тис. 

грн. 

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Головними пріоритетами галузі залишаються: реалізація державної 

соціальної політики, спрямованої на підвищення розмірів соціальних стандартів 

і гарантій, забезпечення соціальної підтримки осіб і сімей, які її 

потребуватимуть. 

На утримання установ соціального забезпечення та фінансування програм 

соціального захисту населення в 2023 році планується спрямувати із загального 

фонду бюджету 11334,6 тис. грн. Питома вага видатків на виплату заробітної 

плати з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та  інші захищені статті видатків  

складає - 98,0 %. 

На утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для 

сім`ї, дітей та молоді, який підпорядкований управлінню освіти, сім’ї, молоді та 

спорту заплановано 1080,3 тис. грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями 1061,4 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 

8,6 тис. грн. 

На утримання територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) передбачено видатки в сумі 8597,1 тис. грн., в т.ч. 



на виплату заробітної плати з нарахуваннями 7840,0 тис. грн., на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв – 654,5 тис. грн. 

На фінансування пільгового медичного обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи передбачено 30,2 тис. грн., 

які надаються з обласного бюджету. 

На виконання заходів місцевих програм в проєкті бюджету заплановано 

кошти у сумі 1627,0 тис. грн., а саме:  

- фінансування пільг з оплати послуг за пільговий проїзд залізничним 

транспортом окремих категорій громадян - 50,0 тис. грн.; 

- відшкодування вартості проїзду хворим, які отримують програмний 

гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області -  88,0 

тис. грн.; 

- оплата послуг по похованню померлих безрідних та невідомих громадян  

- 35,0 тис. грн.; 

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги - 900,0 тис. грн.; 

- організацію та проведення громадських робіт - 339,0 тис. грн.; 

- надання матеріальної допомоги громадянам та соціальний захист дітей - 

215,0 тис. грн. 

 

 

КУЛЬТУРА 

 

На галузь із загального фонду бюджету передбачено спрямувати 11580,8 

тис. грн.,в т.ч.: на виплату заробітної плати з нарахуваннями 9313,5 тис. грн., на 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2048,9 тис. грн. Питома вага 

видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв  складає  98,1 %. 

 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

 

На 2023 рік на фізичну культуру і спорт передбачається спрямувати 2484,0 

тис. грн. 

Видатки на утримання ДЮСШ управління освіти, сім’ї, молоді та спорту 

передбачені в сумі 2434,0 тис. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями 

направлено 2300,8 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 

115,5 тис. грн.  

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських  

видів спорту в бюджеті передбачено 50,0 тис. грн. 

 

 

 

 

 



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

 На забезпечення безперебійної діяльності житлово-комунального 

господарства у бюджеті заплановано 4235,0 тис. грн., з них на забезпечення 

діяльності водопровідно-каналізаційного господарства –102,8 тис. грн., на 

благоустрій населених пунктів громади  - 4132,2 тис. грн. 

 

 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

На фінансування програм та заходів, пов’язаних з економічною діяльністю 

передбачено 1587,0 тис. грн., а саме: 

- здійснення заходів із землеустрою - 10,0 тис. грн.; 

- утримання та розвиток транспортної інфраструктури - 1530,0 тис. грн.;  

- сприяння розвитку малого та середнього підприємництва - 25,0 тис. грн.; 

- членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування - 22,0 

тис. грн. 

 

 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У бюджеті на 2023 рік на заходи по запобіганню та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха передбачено 50,0 тис. грн., 

на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення - 400,0 тис. 

грн.  

 

 

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД 

 

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України для фінансування 

заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного 

характеру та заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних 

ситуацій  техногенного та природного характеру,  а також інших заходів, що не 

мають постійного характеру і не можуть бути передбачені під час складання 

проєкту бюджету  міської ТГ заплановані кошти резервного фонду на 2023 рік 

у сумі 40,0 тис. грн. 

 

 

КРЕДИТУВАННЯ 

 

Для надання кредиту індивідуальним сільським забудовникам, відповідно 

до програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку 

особистого селянського господарства „Власний дім” передбачається 

спрямувати по загальному фонду 50,0 тис. грн. 

 



ФІНАНСУВАННЯ 

 

Профіцит загального фонду бюджету Сновської міської територіальної 

громади складає 5368,1 тис. грн., напрямком використання якого визначено 

передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету 

розвитку).  

Дефіцит спеціального фонду бюджету Сновської міської територіальної 

громади складає 5368,1 тис. грн., джерелом покриття якого визначено 

надходження коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету 

розвитку). 

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ 

 

У 2023 році передбачено отримання ряду трансфертів до загального фонду 

бюджету міської ТГ: 

• з державного бюджету  

- базова дотація - 24172,9 тис. грн.; 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 51990,0 

тис. грн.; 

• з обласного бюджету 

- інші субвенції з місцевого бюджету - 30,2 тис. грн., а саме на пільгове 

медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи.  

  

 

 Бюджет Сновської міської територіальної громади на 2023 рік є 

збалансованим.  

 

 

Начальник фінансового відділу  

Сновської міської ради        Ліна САВЧЕНКО 



 (грн.)

2023 2024 2025

Організація пасажироперевезення у 

віддалених малонаселених пунктах півночі 

Чернігівської області через розвиток 

співробітництва територіальних громад

2023-2024 500 000,00

Реконструкція стадіонного комплексу в 

м.Сновськ, Корюківського району, 

Чернігівської області з виділенням 

черговості: І, ІІ та ІІІ черги»

2023-2025 500 000,00

Капітальний ремонт (термомодернізація) 

спеціалізованої  гімнастичної спортивної зали 

та допоміжних приміщень, будівель та 

споруд (медичного пункту) Сновського 

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

«Дружба»  за адресою: Чернігівська область,  

м. Сновськ, вул. Залізнична, 41

2023-2024 600 000,00

Капітальний ремонт спальних корпусів, 

адмінбудівель, їдальні  та інших споруд 

Сновського дитячого закладу оздоровлення 

та відпочинку «Дружба» за адресою: 

Чернігівська обл., м. Сновськ, вул. 

Залізнична, 41

2024-2025 600 000,00 600 000,00

Реконструкція очисних споруд в місті 

Сновськ Чернігівської області
2023 681 705,00

Будівництво водопровідної мережі по 

вулицям Юрія Костюченка, Шевченка, 

Калініна та насосної станції над існуючою 

свердловиною в м.Сновськ Чернігівської 

області

2023 650 943,00

Капітальний ремонт корпусу № 1 Сновської 

початкової школи Сновської міської ради 

Корюківського району Чернігівської  області 

за адресою: вул. Гастелло, 2, м.Сновськ, 

Корюківського району Чернігівської області

2023 3 035 442,00

ПКД "Капітальний ремонт вулиці 

Архітектурна в м.Сновськ" 2023 200 000,00

Реконструкція їдальні Сновської гімназії 2023 400 000

Разом 4 968 090 2 200 000 600 000

Начальник фінансового відділу Ліна САВЧЕНКО

Обсяг коштів бюджетуСтрок 

виконання
Назва інвестиційного проекту

Перелік інвестиційних проєктів, які доцільно фінансувати із залученням коштів 

бюджету Сновської міської територіальної громади у 2023-2025 роках


