
Аналiз виконання плану по доходах Бюджет ЗаводськоТ мiськоТтериторiальноТ громади
станом на О1.12.2О22 року

Загальний фонд

код

10000000 Податховi надходкення |о29з71 l tlo 96,1 .l.]2 6 2l7 805 5 678 096 -5.}9 709 9l,Jol, 96 93il 56 l ll7 96{J -40 7,1б I2l 58,0%11000000 Податки на доходи, лодатки на прибtпок, податхи на
збiльrUенtlя ринковоi Bapтocтi

.rз l80 ,|3 2sз 650 33209l 2 8l2 0l _50ll 81,1,,l, 10 726 {l50 22 з17 7ll _lIJ.]79l.}9
1101000о

51,9,%
Податок та збiр на доходи фiзичних осiб ,rз i 65 80о ,lJ 165 3]20917 28l20!8 _s08 899 81,7,N, .r0 6.}9 _l8 J79 l7l 5J.8%11010100 зичних осiб, що сплачуеться
податковими агентами, jз доходiв платника податку у виглядi

Податок на доходи фi

l плати

]76lI ]7 бI] 700 2 62з _J58 ll8,0,Z" ]5 270 0о0 2I 136 679 -l.t l]J 32l 59,9%

11010400 чних осiб. що сплачусться
податковими агентами, iз доходiв платника податкч iнших нiж
заробтна плата

Податок на доходи фiзи 5 ]68 600 5 il68 б00 ]]6 000 l85 640 _l50 55,],7i 5 287 l 0.]0 0.1,1 _.l2sб 956 l9,5,%

11010500 Податок на доходи фiзичних осiб, що сплачуоться фiзичними
осооами за результатами р чного

85 500 85 50 J l00 .] I20 20 lоо,7,и, Е2 9.} l об I l loб
,11020оо0 l lз.5,z,

Податок на лрибtпок пiдпри€мств l:l 20о ll7
0,0,Z, 87 850 87 88 з2Податох на прибуrок пiдпри€мств та фiнансових установ

комунальноi власностl
l.+ 87 850 0 0,0,Z, 87 87 81]2 ]2 l00.o,z,

1з000000 нтна плата та плата за використання iнщих природних
pecypciB

| 217 6{хl ! .]75 5l 710.,з,,l, l .]29 ]50 l 67о 37 225,6,/,,
1з010000 Рентна плата за спечiал ьне використання лiсових

pecypciB
12l 72 l0o l ,l2J z29)"l, 7| l9 _5I 692 z7,5,Z,

1з010100 ллата за спецlальне використання лlсових pecypciв в
части н l деревини, заготовленоI в порядку рубок головного

L) 0
o.o,'ll 0 -78I ,78l 0.0,%

1з010200 плата за спецальне використання лiсових pecypciв
(KpiM рентноa плати за спецiальне використання лiсових
ресурс]в в частинlдеревини, заготовленоi в порядку рфо{

,72l 72l l lm) 2 52] 229,з.ь 7l 20 388 _5о 9l2

13020000

2l],6,1"

Рентна плата за спецi альне використанllя води 0 6<) о,о.% 2Ji 23l о,о.|"а плата за спец]альне використання води водних
об'еrсгlв мrсцевого значення

{) 69 l],0,N, 0 23l 0,1l.%
13030000 нтна плата за корисryвання надрами

загальнодержавного значення
l 205 l ]0:] sý0 5о ]79 6:lJ .}29 1.1.] l 258 l 2 919 987 l 72l 837 2з6,9,и,

1зOз0100 плата за корисryвання надрами для видобуванвя
lнших корисних колалин заrальнодержавного значення

5(ю 703 2,10,5,% 5 00о а7,4.2,

природного газу
на ллата за користування надрами для видобування l 080 500 l l78 jst) з9 377 tl9.} -].]8 29.} 95.1,3,z, l I,r., 2 862 OtJlt l7l7 250.1,z,

]зOз0900 плата за користувавня надрами для видобування
газового конденсзту

ll9 500 l19 ! 0 ,100 _9 l]52 5.],z, l08 60о l IJ 197|)
,l4000000 l0.1,5,z,

Внутрiшнi податки на товари та послуlи .l .l00 J.10o .]52 662 1,72 662 4.}0l 2 528 717 -| 17z 5li.8и,14020000 Акцизний податок з вироблених в yкpaiнi пйакцизних
ToBapiB (продукцi)

72о 0l)0 720 0ш) llб m{) l.] 872 16.|уо бIiб 5m l05 882 -580 бl8 l ý.:l'zo

22 259 а2
2 98l 8l,

] 1020200
l

l00,0,2

382 2.}, .}30 63 2 999 82|

l l0

l

I J2.

1з020200
6

75l,8'l

l 20, ,l J7l бJ
1зOз0800

5,1i

I80 0о !95,9,2

-72 |21



14021900 720 000 720 000 86 оfi) l.] 872 -72 l28 l6.1и, 686 l05 8ll2,I ,580 б l ll l5.:l0l,,|40зOOоо

140з1900

податок з ввезених на митну териtорiю Ухраihи
пiдакцизних ToBapiB (продукt]ii)

2 2.з0

] 2з0 2 2.]0 00t)

2 230 5

5

l81 723 l7672з 36].1,5,% 2 22.] 500

2 223

6:14зl9

6.t,lзl9

_l 579 I8I

_l 579I{Jl

29,оу"

,l4040000 Ахцизний податок з реалiзаqi суб'екгами господарювання
роздрiбlrо'i торriвлi пИахцизних ToBapiB

l .l5o 00о 89 0{xl l57 (иб 68 lьб |76,5уо l ]9I ! 778 s:lб J87 ].:lб

29,оq/"

l27,,].|.,

14040000

роздрiбяоi торгiвлi пiдакцизних ToBaprB

й податок з реалiзацii суб'ектами rосподарювання l 450 000 0 0 о 0,0.1, о 0,0%
14040100 податок з реалiзацi'l виробниками таlабо

lмпортерами, у тому числi в роздрiбнiй торгiвлiтютюнових
виробв, тютюну та промислових зэм|нни,(lв тютюну рlдин, що
використовуються а електронних сигаретах, цо
оподаткоауеться згlдно з пiдпункrом 213 1 14 пунrrу 21З 1

сrатт 21з п Украiни

0 ]50 000 50 0п) 92 0ll 42 0Il I8].0% 200 000 771lз1 57,1 l J.:l з81,|,,/о

14040200 податок з реалiзацi]i суб'екгами господарюванвя
роздрjбноi торгiвлi пiдакцизних ToBapiB (KplM тих, що
оподатковуються згiдно з пiдпункгом 21З 1 14 лункry 21З 1

cTaTTi 21З Податкового

0 l 200 000 з9 0о0 6ý 055 26 05s l66.8"l, l 19] 20о l 0o,1412 _l86 788 81),у"

18000000

18010000

податки та збори, що сплачуютьс'
(лерераховуються) зriдно з Податковим ,(одексом УкраТни

Мiсцевi

Податок на майно

5.1 080 l ]2

,l5 {и l 8з2

51 9.}5 lз2

.:l2 9lб 8.}2

2 665 288 2lJl l8!

l 735 832

_sJ.l l07

-]64 5.19

lt0.0%,

а2.6%,

50 576 j89 28.3l I 685

21957]]ll

_22 26{ 90t

_l9 7l:l7sl

56.o,z,

180] 0]00 Податок на нерухоме май но, вlдмlнне вщ земельноi дjлянки,
сплачений юридичними особами, як е власниками об.скт'в
житловоi Hepyxoмocтi

] 500 ] 500 l00 0 -l(X) 0.0%, з 200 9]5 -2 265 29,2,и,

18010200 Гlодаток на нерухоме майно , вiдмiнне вiд земельноi д]лянки.
сплачений фiзичними особами, якi€ власниками об'сктjв
житловоi HepyxoMocтi

.r5 000 lI000 .l0{) 810 .1.1{) 209.9,и, l0 бfi) l9 1.10 8 5.10 l80,6,z,

18010300 Г]одаток ва нерухоме май но, вlдмiнне вlд земельноi дiлянки,
сплачений ф зичними особами, якi е власниками об.екгiв
нежитловоi нерухомосгl

l80 000 l lj 000 бпl 928 .}2lt l5,|,6')/" l l] 200 77 а2з _.}6 ]77 68,1,1,

18010400

180]0500

18010900

] 80]0600

180]0700

о, вlдмiнне вlд земельноi дiлянки.
сплачений юридичними особами якi е власниками об.€ктiв
8ежитловоi HepyxoMocтi
Земельний податок з юридичних осiб

Орендна плата з юридичних осб
мельний податок з фiзичних осiб

Податок на нерухоме майн

зе

Орендна плата з фiзичних ооб

7]0 ]00

l l 450 000

,l 54] 032

]7 850 000

280 000

l l .r50 000

,r 54.] 0]]

]5 850 000

]80 000

9 80о

217

l 55J l8l
Iз

2]s

l 192

.]20 l00

61ý2

I l61 .l]2

71I

_8.}08

_]6 I12

_.}8It 719

-7 l

7sl

87,о.%

lзо,7,/о

75,0%

1,7,1у,

658 7п) 260 2м -з98.r9.1

_7 802 2l9
_l0 252 900

ll575

J9.5,z,

29.6%,

|11.1,Z,

59,2,и,

18050000

]8050500

18050з00

]8050400

20000000

21000000

яхих часгка сiльсьхогосподарського тоааровиробництва за
попер€днiй податковий (звiт8ий) рiкдорiвню€ або перевищуо

единий податок з сiльськогоспода рських товаровиробникiв, у

75

2 l5{] 000 ] l50 000

Jб

2:l9 507

l5:l(ю

300

28 780

7] If,з

.} I.1 ]Jý

1 а82

395

-17

-l69 55li

l76 J7.1

EIB

78.8%,

7о,о,'/"

29.3,%

51,2ol,

I0.1,8,Zo

377 2fil

8 904 500

2 ! 5о 0llo

70з

6 05l

l 7з,l 2l0

,I з.lб 79-]

-2 550 l s.}

_]l5 790

-76 4о2

-2ll7 65.0,z,

8o,7,1"

69,5,,/"

97,7,ь

71,1n/o

6 000

6 0о0

8 ,1J0

8 .l.]0

2

2 .l]0
I,l0,5,z"

l{0,57,
9|,6.иl

91,6,^
91 7оп 9l ]00

85 20о

78 032

78 032 -7 168

Е

@

l8l72- l7672 ]6],1,5'2
l :l50 0о

l

2 ltю ]ll :ll 672 0ll

ll0880m
25 l18 7s7

260 600

.] 285 78

7l8 ]0 7lll ]0

з 07l 2.39

6 354 f,]]

686 995 -lб ý0:
6 l50 00l

1.1 з.}] J 933 l]

.l-{7 90



21081100

2108]700

Адмiн сrративвi U,трафи та ншi санкцll

Плата эа встановлення земельного сервiтуrу

2б 26 500

65 200

l 500

,l500
о

{i

l

з

о.O,ZФ

l87,.]% 60 20о

25 2|

sб l02 _4

_.} 07о а1,7оь

22000000

22010000
некомерцiЙноi rосподарськоI дiяльностi
Плата за наданfiя адмiнiстративних послуr

ата за надання iнших адмiнiстративних послуr

Ддмiвiстративнi збори та платежi, доходи вiд

Пл

з26

I92 7ш

57

299 ý(к)

57 600

l66 lб

28 00о l б ,l00 -l I 600

-2 5l

58,69lо

81.8,Z" 1.18

266 l l87 5] J -78 567

_58 .1l з

9з.2оl,

бо.7,k

70,5%

22012600 Адмiнlстрэтивний збi р за державну реосграцiю речових прав
на нерухоме майно та jx обтяжень

l]5 l00 l08,{00 ll700 7 00о _,1 700

2l l11,6%

59.8% 96 tl00

,r.] 896

]6.}9l

_{t

-50.109 11,9у"
22080000 вiд орендноi плати за корrсryвання

цiлiсним майновим комплёксом та iншим державним

Надходженвя l25 00о I25 00о lo 50о 2 036 _E.16.1 |9,!yr l l0 00{) 9J l82 _lб 8Ill а1,7о/"

22080400

22090000

плати за користування майновим
комплексом та iншим майном, цо перебувае в комунальнiй
власностi

Надходження в]д орендноl I25 000

8

l25 000

8

loý0o 2 0]6 -8,16.1 l9,1!1, l l0 000 93 l82

,l

_lб 8l8

-].}56

а1,7.ь

22090100

24000000

24060000

вне мито, цо сплачуеться за мiсцем розгляду та
оформлення документiв, у тому числiза оформлення
документiв на спадщину i дарування
lншi неподатковi надходження

Держа

lHUJi надходження

8 500 8 5()0

J0 001)

t0

90о

2 5о0

28о -62о

I

l ]50

J 1,1ol,

l58,0,%

l58.0%,

7 .l{X) ] 0].1

J5 252

.]5 252

-.] J56

9 Js2

9 J52

s1,6%

51,6.ъ

l]6,1%,

lJ6.1,Z"24060з00

24а622а0

41000000

41020000

цJти за шкоду, що заподiяна на земельних дiлянках
деря{авноi та коi/унально, власностI, якl не наданl у
користуваqня та не передаi,у власнiсть вFtаслlдок li
самовiльноrо зайняття, використачня не за цпьовиl\,
призначенням, зняття /рунтовоrо покриву (родючого шару
|'рунту) без слецiального дозволу вlдшкодування збиткiв за
погiршення якостi l'рунтоsого покриsу тощо та за неодержання
доходiв у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних

ко

.}.l01.1 JбIl

.]0

0

3] 0l,r

8 63.1

зз 2lf, 52

]0

0

.].] 2l J
ll63.1

0

2 .1.15 097

2 ]Js 097

]
0

7,19

0

lslt.o,%

o,o"l,

l00,з,zо

l0o,0,|/"

l00,.},%

.]0 6.]8 65I

30 6.]8 65l

2з

0

7 911

з0 608 55.}

.}J o-r,l

2 208

J0 бо8

2 208

7|

-]0 09Il

0

-.}0 098

o,o"l,

l27

99,9"l,

99,9,,/"

41020100

4103з900

4,|0з0000

з державвого бюджету мiсqевим бюджетам

Субвенцiiз державноrо 6юдя(ету мiсцевим бюджетам

Освiтня субвенцiя

Базова дотацiя 8 б].{ 500

2.1 8l8 600

2] 8l8 600

8 6]4 500

]2 ]зб 900

22 J36

l 672 000 l 672 000

7|9

l6,72

tl l00,0,%

l00.0,Z.

I

20 5.10 -100

20 ý,l0 .l00

,7 9l1

20 5.10 .r00 tl

I00,0,2,

l00.0%

l00.0,z.

l00,0%
41040000 Дотачii з мiсцевих бюрl(етiв iH цJим мiсцевим бюджетам ]8l 600 2 005 700 Jl 800 :} I 801) 0 |{ю.о.l, l 97.} 90о l 97.3 900 0 l00.0%
4]040200

державrого бюджету видаткiв з лримання закладiв освiти та
охорони цоров'я за рахунок вiдповiдноi додатковоi дотацli э

Дотацiя з м сцевоrо бюджету на зд]йснення переданих з .]8l бо0 ]8l 600 .} l l]00 зl 800 0 l0o,0,Z, з,l9 800 J49li00 0 l00,0,zo

4 ]040500 Оюджету на проведення розрахункiв
лротягом опалювального лерiоду за комунальнi послуги та
eнeproнocil як спожиВаЮТЬСЯ УСТачОВаМИ, ОРIанlзацl9ми,
пiдприсvсlвами, цо уrримуюrьс9 за рахунок в|дпов|д9иr
мiсцевих бюджетiв за раryно( вiдповiдноi додаткоsоI дотацii з

вного бюд

() l 62.1 l00 0 0 о 0,0,% l 62.1 l{ю l 62] l00 lJ I00,0,z,

llI

rrlrllr

.] l.|,2

.30 00i

.}0 0ol

2 501

7 914 50(

7 91.1500

20 540 ;r00
I 672 (ю1

65 200

i- l-бlzЗБ 4 900
90 287

I

-- r *i!

40000000



41050000 СубвенцiТ з мiсцевих бюджЛв iншим мiсцевим бюдкетам l79 668 2Jб .l28 l.] Jll7 2| 197 8:ll0 l62,1l 209 85| l19 7 -.}0 о98 ll5.7,z,
41051200 венцlя з мiсцевого бюдхеry на надання державноi

пiдтримки особам з особливими освiтнiми лотребами за

суб

цl з державного

0 I67 l lз J8 l5 .|.l 2 о62 l l5,?r% l ,l0 боз l l5 2,19 82.0%,

41053900 lншi субвенцil з м сцевого бюджеry I79 668 б9:,l8 0 6 J:l8 6.}.lll о,оYо 6,1 50{ -1,711 9.],I,z,Усього ( беr врахування траflсФертiв ) llJ] J85 бз2 l0I зtl5 бз2 6 25zl 5 706 tl _5:l7 ]2 9|,2уо 97 зl l 289 56 .188 766 -1о а22 58.0,%
l .37 .l{ю 0{l0 l3,1599 l 8 690 992 8 l5l 97.} 5]9 0l 9з,ауо l27 9J9 9,ro l]7 097 J l9 _.lo 852 62l 68,1,%

п

пIrr
Виковаl,ня за перiол Вико ання r початкr рокукол

Податковi надходженЙ l l70ш0.0о I,l l 00.00 21226Jб l0I26,.} |7|,82 ol, l55l l4J,lб1.95 - l I6.38. 92,s0 ,z,lншi податхи та збори l l l4l 21226,з l0l 111,82 "/" l55l00,{x) l4.}461.95 - l l6.]8,05 92,5о,%Екологiчний податок l70ш)о-Oо I l]l 24226,36 l0l26,]6 l7l,182 у" l55l l1],rбl, _I Iбз8,0s 92,511,1,] 9010100 податок, який справлясться за викиди в
атмосферне повiтря забруднюючих речовин стацiонарними
дхерелами забруднення (за винятком викидiв в атмосферне
повiтря двоокису вуглецю)

Екологiчний
40000.00 3300,00 lo276.89 6976.89 з1l,12 о/"

]9068,.]2 l2768.J2 lзs.l7 %,

розмiцення вiдходiв у слецiально
вiдведених для цього мiс[lях чи на об'скгах, KplM розмiщення
окремих видiв вiдходiв як вторинно] сировини

Надходження в]д lз0000,00 ]]0000,00 l.]t)49,;l7 Jl ]9..l7 l79,16,k 9.r]93,63 _2]-{шJ7 71),16,у"

Неподатковi надходження
1|796t,7l _26.168J5,29 l J,6,1 J057928.65 _687I,J5 99,7l|,yoI нцJi неподатковi надходження 0.00 о,0{) о, о,00 % .] l87]-],l7 ]l873],I (1.oo ,Z,

IHuri вадходження 0,00 0.о0 о.о0 0. о,00 ,% о.{х) .} l87J3, ! Jl87з],I7 0.00 ,z,2406210а стягнення за шкоду, 3аподiяну поруrrrенням
закоl]одавства про охорону навkолишвього лриродного
середовища вваслiдок господа

Грошовi

рськоi та iHuloi дiяльносгi

0 l].0o 0,ш % 0. .]l873J,l7 зl87.}3,17 0.0о ,Z"

25000000 Власнi надходження бюджетних установ Jй,l800.00 J ]l796,1.7l lз,61уr .]06.1800.00 27]9l95..l8 _з2 89,J8 ,z,25010000 Надходження вlд плати за послуrи, що надаються J061800.00 J06]800.00 .306.1800лtX) 0,]] ,Z"
l J l l921.02 _l752878, ,l2,8l .и,

250] 0] 00 плата за лослуги що надаються бюджетними установами
згlдно з ix основною дiяльнiсгю

]064800 ]06.1800.00 -]05.1770.00 0,33 % l82093.50 s.9{ "l,
250]0400 Надходження бюджетних установ вiд реалiзацli в

нерухомого майна)усrа
0,00 о,00 о,о0,1о 0.0{) ll29827,52 0,00 ,z,

lнщ iджерела власних надходr(ень бюджетних установ 0.00 0,(х) о.00 .l079_}].7l .l079.}.1,7I о,ш о,1, l121271-tб 0.(х) "l,
25020100 Благодiйнi внески, гранти та дарунки t) 0, .l079.}.1.7l .1079J.1.7l 0,00 % 1.12J561.96 1.12]56I. 0.m ,Z,25а2о2о0 ження, що отримають бюджетнi устаноsи в]д

пяпри€мств, органlзацiй, фlзичних ос.б та вiд iнших
бюдя(етних усlанов длс виконання цlльових заходlв, у тому
числi заходiв з вiдч)лкення для суспlльних потреб земельних
дiлянох та розмlщених на ни)( iнt!их об'€кrlв нерухомого
маЙна, що леребувають у приватнiй власностi фiзичних або
юридичних осiб

Надход 0,00
0.00 ,% 0,0l) .]7l2. з7I2,50 0.о0 ,z,

40000000 Офiчiйнi трансферти
0,00 0,0о 0,00 о.о0 ,%

р

Спецiальний фонд

.l0000.0
.]63ц).0

l08{цо ll88ф,о

о,о 0.0

бюдх(етними чстановами зriдно iз :rаконолаR.тпбм
l00]0,0l _.]05.1770.0 3ф,1800.01

3(и:l8(}0.0l lo0.}0.o 306]8mло -2882706.s

0,0 0,0l l l29827.5

0.о l121271.1\

0,0 0,о о.о 0,0

600000,0{ 0,0с 0,00 0,0l 0,о t|,o

Г 10000о00

l 190о0о00

|1901оOоо!-
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20000000

Г 24о00000
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г
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вiд органi в державного управлiння
о.(ю .z,Субвенi,lil з мiсцевих бюдfiетiв iншим мiсцевим бюджетам

(1.otl
0.оо %

lншi субвенцii з мiсцеsого бюджету 0,00
0,00 %,Усьоrо ( бо sрдхувалня трансфертiв )
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Начальник фiнансового вiддiлу виконавчоrо KoMiTery
ЗаводськоТ MicbKoT ради

(пiдпис)
Свiтлана IЩЕНКО
(iнiцiали, прiзвище)



Бюджет Заводськоi Micbкo-t територiальноi rромади

Аналiз фiнансування установ станом на 01 .12.2О22 р.

Код Наймеяування

уточяений план Профiнансовано kacoBi видатки

0150 органiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне
та матерiально-технiчне забезпечення
дiяльноGтi обласноi ради, районноТ ради,
районноТ у Micтi ради (у разi iT
створення}, MicbKoi, селищноi, сiльськоi

l6755200.00 lбl91500.00 690l00,00 l70720.1.52 l501s527.00 lбl5l02.6.1 1.1953.125.12 97,31о/"

0160 Kepi вництво i управлiння у вiдповiднiй
сферi у Micтax (Micтi Кисвi), селицах,
селах, територiальних громадах

J879020.{l0 36.35J52.00 J17982.00 268599-,|_] JOJ63{9.1] 268599.,lз 30363.19.1з 8J,52 %

0180 lнчrа дiяльнiсть у сферi державного
управлiння

l l06100.00 l l0l450.00 5700,00 0,00 I]655,00 0,00 1.1бs5.00 | .Jз о/.

1010 Надання дочrкiльноi освiти l8l07900.00 l75J7600,00 l19Ii600.00 .l97542,79 l0285370.,l7 .l975.12,79 l0285J70.17 s8,65 о/.

1021 Надання заrальноТ середньоi освiти
закладами загальноТ середньоi освiти

2l0ll6050.00 20l693l0.00 l29J990,00 l050l l5.0] l1l08000.]8 623666,75 l366237s_l9 61.,71 "/о

10з1 Надання заrальноi середньоТ освiти
закладами загальноi середньоТ освiти

22870786.{9 2l07.1286,.l9 I672000.00 l89867,1.96 l9658841.76 l89867{.96 l965881I.76 93,28 у"

1070 Надання позаlдкiльноI освiти закладами
позаlUкiльноТ освiти, заходи iз
позаt!кiльноТ роботи з дiтьми

709000.00 6,1(1660,00 6]000.00 .l0l79.25 {09237.87 10l79.25 .l092з7-87 63,21i %

1080 Надання спецiалiзованоi освiти
мистецькими iцколами

5060000.00 1611500,00 J20000,00 269J26,0l 2932t1l.аб 270210,1 l 2932l7?.tlб бJ.l з %

1141 Забез печення дiяльностi iнчrих закладiв
у сферi освiти

2963l00.00 271,1{90.00 J27200.00 l9dI l8.07 2 |J7685,15 202831,57 2iJ7198.65 ,7а,ъ оk

1142 Iншi програми та заходи у сферi освiти 7200.00 7200.00 0,00 0,00 5100.00 0,00 s100,00 75,00 %
1160 Забезпечення дiяльностi центрiв

професiйного розвитку педагогiчних
працiвникiв

699900.00 6{6500.00 88900.00 .10930.10 .l75J92.10 109J0,10 .l75J92.10 7],53 %

Загальний фонд



,l200 Надання освiти за рахунок субвенцia з
державноrо бюдх(еry мiсцевим
бюджетам на надання дерх(авноi
пiдтримки особам з особливими
ocBiTHiMи потребами

326271,15 2942J6..l5 26,tJ5.00 2,7518,97 l60383.42 275,78,91 l60J83..12 s{,sl %

2111 первинна медична допомога населенню,
що надасться центрамх первинноi
медичноi (медико-санiтарноi) допомоrи

7l00000.00 7000000.00 l20000.00 4l l990,53 56,12028,92 4l I990.5f, 5642028.92 80,60 %

зOз l надання iнчrих пiльг окремим категорiям
громадян вiдповiдно до законодавства

30000,00 27500.00 2s00.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 %

з032 Нада ння пiльг окремим категорiям
rромадян з оплати послуr зв'яз ку

25000.00 2.J| 00.00 2l00.00 0,00 Iб I23,10 0.00 lбl2з.l0 69.80 %

3035 Компенсацiйнi виплати за пiльговий
проiaд окремих катеrорiй громадян на
залiзничному транспортi

ls0000.00 l37500.00 l2500.00 28258.90 l06I 1.1.6l 28258.90 l06l 1.1_6l 1,7,|1 оь

3050 пiл ьгове медичне обслуговування осiб,
якi постраждали внаслiдок
Чорнобильськоi катастрофи

1l l68.00 .ll l68.00 (1.00 63.r8,1J J6,12,1,l9 бJ.l8.| 3 JбJ21,19 88,18 о/о

з060 оздоровлення громадян, якi
постраждали внаслiдок Чорнобильськоi
катастрофи

80000.00 80000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3,104 забез печення соцiальними послугами за
м|сцем прожhвання громадян, якi не
здатнi до самообслуговування у зв.язку з
похилим BiKoM, хворобою, iнвалiднiстю

J980000.00 J87?850.00 l0l750.00 JlJ869,83 зJ69!0ý.95 302089.83 зз57325-95 86,58 %

3105 Надання реабiлiтацiйних послуr особам з
iнвалiднiстю та дiтям з iнвалiднiстю

.l0000.00 .l0000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 j/o

зl40 Оздо ровленвя та вiдпочинок дiтей (KpiM
заходiв з оздоровлення дiтей, цо
здiйснюються за рахунок коlцтiв на
оздоровлення громадян, якi
поGтра)t{дали внаслiдок чорнобильськоi
ката

l62750.00 l627ý0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %



з 160 надання соцiальних гарантiй фiзичним
особам, якi надають соцiальнi послуrи
громадянам похилоrо BiKy, особам з
iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю,
хворим, якi не здатнi до
самообслуговування i потребують
сторонньоТ допомоги

l50000.00 lJ7500.00 l2500.00 70l7,11 l20936J7 ,70l7,1,7
l20936.J7 ll7,95 о/о

з2з0 Видатки, пов'язанi з наданням пiдтримки
внуrрiшньо перемiценим та/або
евакуйованим особам у зв'язку iз
введенням военноrо стану

60000.00 60000.00 0,00 l0000.00 60000,00 l0000.00 60000.00 100.00 %

з242 Iнщi заходи у сферi соцiального захисry i
соцiального забезпечення

l5669l2,00 l,|880ll0.00 80000.00 292J00.00 l255300_00 ]20380.00 l255J00.00 li],Jб %

Забезпечення дiяльностi бiблiотек l817000.00 l726000.00 l l6000.00 l lб1,19.66 l278]08.8J l l5921.66 l277783.8з 7.1,03 о/о

4060 3абезпечення дiяльностi палацiв i
будинкiв культури, клубiв, центрiв
дозвlлля та |нlлих них закладiв

s62l000.00 510.r000.00 1{7000.00 зl1096.03 38I7l21.I б 309996.0] 38l227l,lб 70,55 9/о

4081 забез печення дiяльностi iнцJих закладiв
в галузi кульryри i мистецтва

77l000.00 722000.00 58000.00 .t8222.ý0 SOOJ01.02 48722-50 500J01.02 69,29 "/о

5011 Проведеrrня навчально-тренувальних
зборiв i змаrань з олiмпiйських видiв
спорry

730000.00 7J0000.00 9ý800.00 0.00 l0000.00 0,00 l0000.00 | )7 о/о

50l2 Проведення навчально-тренувальних
зборiв iзмагань з неолiмпiйських впдiв
спорry

65000.00 65000.00 8000,00 0.00 ls000.00 0.00 l5000.00 23,01l %

504l Утримання та фiнансова пiдтримка
спортивних споруд

J0000.00 27600.00 2.100.00 799,68 87.37,.1.1 799,68 87J7,.1] Jl,66 %

6013 Забезпечення дiяльностi водопровiдно-
каналiзацiйного rосподарства

9l7029.00 90l029.00 l6500.00 {1,00 669.128.3.1 0,00 669.128.J{ ,71,3ll о/"

6020 3абезпечення функцiонування
пiдпри€мств, установ та органiзацiй, що
виробляють, виконують та/або надають
житлово-ком нальнl посл и

3750000,00 3630000.00 I50000.00 J00000.00 J150000.00 300000.00 J150000,00 95.0] %

60з0 органiзацiя благоустрою населених
пунк в

7lбll200,00 67,1.19s0_00 160250.00 508l57,50 5l79985.52 ý08l57.50 sl79985.52 16.80 о/"

7130 Здi йснення заходiв iз землеустрою 3ý0000.00 ]50000.00 J5000-00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 о/.

7 461 Утр имання та розвиток автомобiльних
дорir та дорожньоi iнфраструкryри за
рах ко lлTl в Iсцевого бюджеry

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 %



7680 членськi внески до асоцiацiй орrанiв
мlсцевоrо самоврядування

10000.00 .10000.00 0,00 0.00 lJ589.00 0,00 lJ589.00 зз,91о/о

8,1з0 3абез печення дiяльностi мiсцевот та
добровiльноi пожежноi охорони

600000.00 s50l00.00 :t9900.00 0,00 l0500.00 0,00 l0500.00 |,9l "/"

8220 Заходи та роботи з мобiлiзацiйноi
пiдготовки мiсцевого значення

l200000.00 l200000.00 0,00 0,00 бl376I-60 0,00 бI3761.60 5l,l5 j/o

82з0 lH цri заходи rромадськоrо порядку та
безпеки

50000.00 16000.00 ]000.00 0,00 .1l50.00 0.00 4l50.00 9,о2 оь

8710 Резервний фонд мiсцевого бюджеry l256760.00 l2s6760,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 9/о
9700 суб венцГ' з мiсцевого бюджеry iнщим

мiсцевим бюджетам на здiйснення
проrрам та заходiв за рахунок KouJTiB
мiсцевих бюджетiв

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

9710 Субвенцiя з мiсцевого бюджеry на
утримання об'сктiв спiльноrо
корисryвання чи лiквiдацiю негативних
наслiдкiв дiяльноGтi о6'скriв спiльного

и вання

2808820.00 26271з9.00 22Js55.00 223555.00 2627739.00 223555.00 2621139.00 l00.00 о/"

9730 Субве нцiя з мiсцевого бюдх(еry на
фiнансове забезпечення будiвництва,
реконструкцГi, ремонry i утримання
автомобiльних дорiг загального
корисryвання мiсцевого значення,
вулиць iдорiг комунальноi власностi у
населевих нктах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 9/о

977 0 I Hu,li субвенцГi з мiсцевого бюджёry J00000.00 з00000.00 0,00 0.00 300000_00 0,00 J00000,00 l00.00 1/"
9800 субвенцiя з мiсцевого бюджеry

державному бюджеry на виконання
програм соцiально€кономiчноrо

ви lB

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 7.

ВСЬоГо: lз116l169.9.1 l280627l0.9,1 81]2662.00 85750]1.J7 97J73975_29 8078586.80 968l8606.62 75,60 %

Спецiальний фонд
код Наймеtrувавня

уточнений план Профiнансовано kacoBi видатки

0150 Орга н iзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне
та матерiально_технiчне забезпечення
дiяльностi обласноi ради, районноi ради.
районноi у Micтi ради (у разi i]
створення), Micbкoi. селищноi, сiльськоi

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 317lt1,1,77 |66077J.29 0,00 о/о



0180 lнша дiяльнiсть у сферi державного
влlнн

2tlJ600.00 2lJ.]600.00 0,00 0.00 0.0{) 0.00 о/о

10,10 Надання дочrкiльноi освiти l l62600.00 l l62600.00 0.00 0.00 о.00 0,00 622]2-{5 5Jý о/"

1021 Надання загальноТ середньоТ освiти
закладам}l загальноi середньоi освiти

{502800.00 {502800.00 0,00 0.00 0,00 l6.1357.72 86J7.]3.50 l9,l8 о/о

1080 Надання спецiалiзованоТ освiти бJ0000.00 6.10000.00 0.00 0,00 0.0{l .]9999-00 39999.00 6.25 о/"

1200 Нада ння освiти за рахунок субвенцii з
дерх€вноrо бюджеry мiсцевим
бюметам на надання державноi
пiдтримки особам з особливимх

.l2J71.00 J20l0.00 J.l52,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 оъ

4030 забезпе чення дiяльностi бiблiотек 2lio000.00 2li0000_00 0,00 0,00 0.00 6009,22 3325J.89 l l,88 %
6020 забез печення функцiонування

пiдприемста, установ та орrанiзацiй, що
виробляють, виконують та/або надають

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 %

7 461 Утр имання та розвиток автомобiльних
дорiг та дорожньоi iнфраструкryри за
рахунок ко[чтiв мiсцевого бюджеry

]90000.00 J90000.00 0.00 0,00 0.0l) 0,00 0,00 0.00 о/о

8,130 3абез печення дiяльностi мiсцевоi та
вlльноl ol охо l11

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 о/.

8з30 Iнчlа дiяльнiсть у сферi екологГi та
охо ип их I

l70000.00 l55l00.00 lJ l00,00 0.00 0.о0 0,00 0,00 0.00 о/о

ВСЬоГо: 757l37I.00 75.1б l l0.00 t75s2.00 0.00 0.00 557{ I3.7l 2660002.1з 35.25 о/.

Начальник фiнансовоrо вiддiлу виконавчого KoMiTery
ЗаводськоI мiськоI ради

//

Щ: Свiтлана lщЕнкО
(пiдпис) (iнiцiали,прiзвище)

U.lxlI 0.00|

мистецькими школами

,,''I


