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На підставі пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, 
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ВИРІШИЛА :
Затвердити звіт про виконання бюджету міської територіальної громади 

за січень -  вересень 2022 року по доходах у сумі 97 347.7 тис. грн.., у тому 
числі по загальному фонду -  94 157.5 тис. грн., по спеціальному фонду -  
3 190.2 тис. грн.; по видатках -96 845.0 тис. грн., у тому числі по загальному 
фонду - 93 785.7тис. грн., по спеціальному фонду -  3 059.3 тис. грн.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



Додаток 3
П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А 

до звіту про виконання бюджету
Маловисківської міської ради територіальної громади за січень-вересень

2022 року.

ДОХОДИ.

До бюджету міської ради ТГ за січень-вересень 2022 року ( з урахуванням 
міжбюджетних трансфертів) надійшло 97 347,7 тис. грн. при запланованих 97 802,1 тис. 
грн., або 99,5 % планових призначень (-454,4 тис. грн.)

Доходи загального фонду склали 94 157,5 тис. грн., або 100,3 % ( +260,2 тис. грн) 
від запланованих 93 897,3 тис. грн.

Доходи спеціального фонду склали 3 190,2 тис. грн. або 81,7% (-714,6 тис. грн.) від 
запланованих 3 904,8 тис. грн.

Податкові надходження склали 61 304,0 тис. грн. або 100,4% планових 
призначень (61 067,2 тис. грн.).

Податки на доходи, податки на прибуток. Податку та збору на доходи фізичних 
осіб надійшло 38 335,1 тис. грн. при запланованих 39 249,4 тис. грн. (97,7%); податку на 
прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 13,6 тис. грн.

Внутрішні податки на товари та послуги. Акцизного податку з реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі і підакцизних товарів надійшло 
2 705,9 тис. грн. при 1 545,4 тис. грн. запланованих , або 175,0 %. Акцизного податку з 
вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) надійшло 118,7 тис.грн. та 
акцизного податку з ввезених на територію України підакцизних товарів (пальне) -  
412,9 тис. грн.

Місцевих податків надійшло 19 649,1 тис. грн. при запланованих 18 750,5 тис. 
грн. або 104,8% , в тому числі:

- єдиний податок -  8 661,7 тис. грн.(з юридичних осіб -  196,2 тис. грн.; з 
фізичних осіб -  4 691,7 тис. грн.; з с/г товаровиробників, у яких частка с/г виробництва 
за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків -  3 773,9 тис. грн.);

- земельний податок з юридичних осіб -  515,1 тис. грн.;
- земельний податок з фізичних осіб -  2 585,6 тис. грн.;
- орендна плата з юридичних осіб -  4 674,3 тис. грн.;
- орендна плата з фізичних осіб -  2 504,8 тис. грн.;
Неподаткових надходжень надійшло 1 466,6 тис. грн. при запланованих 

1 289,5 тис. грн., або 113,7%. Офіційних трансфертів до бюджету громади надійшло 
31 385,0 тис. грн. (99,5%), в тому числі освітньої субвенції -  29 168,9 тис. грн.; 
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 
рахунок коштів освітньої субвенції -  1 152,2 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету 
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету -  193,1 тис.грн., інші субвенції з 
місцевого бюджету (Злинська, Мар’янівська сільські ради та Смолінська селищна 
рада) -  746,1 тис.грн., дотація для надання компенсації закладам комунальної форми 
власності, закладам освіти державної форми власності -  124,7 тис.грн.

Доходи спеціального фонду.

До спеціального фонду надійшло 3 190,2 тис. грн. при запланованих 3 884,8 
тис. грн (82,1%), в тому числі екологічного податку надійшло 40,4 тис. грн.

Неподаткових надходжень надійшло 3 148,4 тис. грн. при запланованих 
3 863,2 тис. грн.(81,5%)



Офіційних трансфертів до спеціального фонду бюджету громади не надходило.

ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.

З бюджету міської територіальної громади протягом січня-вересня 2022 року 
по загальному фонду проведено касові видатки в обсязі 93 785,7 тис. грн., що складає 
88,8% до запланованого обсягу на вказаний період (план з урахуванням змін -  
105 617,2 тис. грн.), по спеціальному фонду на 65,7% (план з урахуванням змін -  
4 653,0 тис. грн., касові видатки склали -  3 059,3 тис. грн.).

Загальний фонд міського бюджету.

Переважна частина коштів загального фонду спрямована на утримання соціально- 
культурної сфери -  видатки склали 75 674,6 тис. грн.., питома вага складає 80,7% 
загального фонду, з них :

• по закладах освіти -  60 714,5 тис. грн., або 64,7 % видатків загального фонду,
• по закладах культури -  2 826,3 тис. грн. або 3,0 % видатків загального фонду,
• на соціальний захист та соціальне забезпечення -  4 776,3 тис. грн., або 5,1 % 

видатків загального фонду,
• на охорону здоров’я -  7 016,8 тис.грн, або 7,5 % видатків загального фонду
• на фізичну культуру і спорт -  340,7 тис. грн. або 0,4 % видатків загального

фонду.

В загальній сумі видатків загального фонду видатки по захищених статтях 
склали 61 655,5 тис. грн.., або 65,7 % видатків загального фонду, в т.ч.

• виплату заробітної плати з нарахуваннями -  54 288,9 тис. грн..;
• енергоносії -  6 064,9 тис. грн.;
• харчування та медикаменти -  371,2 тис. грн.;
• соціальне забезпечення -  744,4 тис. грн.
• трансферти іншим органам управління -  186,0 тис. грн..

Спеціальний фонд міського бюджету.

В загальній сумі видатків спеціального фонду 3 059,3 тис. грн. капітальні видатки 
склали 115,1 тис. грн..( в тому числі 110,8 тис. грн. благодійна допомога) або 3,8 % 
видатків спеціального фонду.

Начальник фінансового управління Лариса ПОХИЛА



Додаток 1

Виконання доходів бюджету Маловисківської міської ради територіальної громади за січень- Е?е[)есень 2022 року (грн.)

ДОХОДИ

відповідний
період(

урахуванням
змін)

фактично
надійшло

и (
виконанн
о я

ПОДА ТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 61067232,00 61303974,00 100,4
11000000 Податки на доходи, податки прибуток 39262722,00 38348728,00 97,7
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 39249422,00 38335119,00 97,7

11010100

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

27793860,00 25683893,00 92,4

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення,грошових винагород 
та інших виплат,одержаних військовослужбовцями 2651662,00 6682207,00 252,0

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж заробітна плата 4424820,00 4233887,00 95,7

11010500
Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 1079080,00 1735132,00 160,8

11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 
власності 13300,00 13609,00 102,3

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 36630,00 68731,70 187,6

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного користування 20680,00 54628,80 264,2

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 13050,00 10517,00 80,6

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення 2900,00 3585,80 123,6

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 3017410,00 3237433,00 107,3

14040000
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі і 
підакцизних товарів 1545350,00 2705857,00 175,1

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 320000,00 118698,80 37,1
14021900 Пальне 320000,00 118698,80 37,1

14030000 Акцизний податок з ввезених на територію України підауцизних товарів 1152060,00 412872,60 35,8
14031900 Пальне 1152060,00 412872,60 35,8
18000000 Місцеві податки 18750450,00 19649082,00 104,8

18010100
Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними 
особами,які є власниками об'єктів житлової нерухомості 3370,00 4135,30 122,7

18010200
Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними 
особами,які є власниками житлової нерухомості 23060,00 8391,14 36,4

18010300
Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними 
ососбами,які є власниками нежитлової нерухомості 146210,00 104607,60 71,5

18010400
Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачемний 
юридичними ососбами,які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 364220,00 552834,80 151,8

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 617660,00 515130,60 83,4

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 3882420,00 4674316,00 120,4

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 2666570,00 2585633,00 97,0
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 2778260,00 2504827,00 90,2

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25000,00 37500,00 150,0
18050000 Єдиний податок 8243680,00 8661707,00 105,1

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 190900,00 196153,80 102,8

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 4368560,00 4691668,00 107,4

18050500
Єдиний податок з с/г товаровиробників,у яких частка с/г виробництва за 
попередній податковий(звітний)рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. 3684220,00 3773885,00 102,4

20000000 Неподаткові надходження 1289480,00 1466578,00 113,7

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 68100,00 68462,84 100,5

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань 100,00 0,00 0,0

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 795300,00 1122904,00 141,2



22012900

Плата за скорочення термінів у  сфері державноїрієстрації прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- 
підпримців та громадських формувань,а також плата за надання інших платних 
послуг 100,00 0,00 0,0

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 340760,00 156510,00 45,9

22080400

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та 
іншим майном, що перебуває в комунальній власності (міської територіальної 
громади 18160,00 38089,53 209,7

22090100
Державне мито,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів 
на спадщину і дарування 10970,00 12852,50 117,2

22090400
Державне мито,пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та 
паспортів громадян України 15510,00 1836,00 11,8

22130000

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на 
умовах оренди місцевими радами (міської/селищної/сільської територіальної 
громади) 0,00 64722,90

24062200

кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у  користування та не передані у  власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття 780,00 0,00 0,0

24060300 Інші надходження 39700,00 1200,00 3,0
30000000 Доходи від операцій з капіталом 325,00 1925,00 592,3

31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,спадкового майна,майна,власники яких 
невідомі. 325,00 1925,00 592,3
Всього без врахування трансфертів 62357017,00 62772477,00 100,7

40000000 Офіційні трансферти 31540318,00 31384996,00 99,5
41020000 Дотації (з державного та місцевого бюджету) 124746,00 124746,00 100,0
41020100 Базова дотація 0,00 0,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної 
додаткової дотації з державного бюджету 0,00 0,00

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 124746,00 124746,00 100,0
41030000 Субвенції (з державного та місцевого бюджету) 29168900,00 29168900,00 100,0

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 29168900,00 29168900,00 100,0

41051000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у  сфері 
освітиза рахунок коштів освітньої субвенції 1152200,00 1152200,00 100,0

41051200
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету 193100,00 193100,00 100,0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 901372,00 746050,00 82,8
Всього загального фонду 93897335,00 94157473,00 100,3

1900000 Інші податки та збори 21605,00 40374,44 186,9
19010000 Екологічний податок 21605,00 40374,44 186,9

19010100
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 7240,00 25497,95 352,2

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у  водні об'єкти 4920,00 4837,98 98,3

19010300
Надходження від розміщення відходів у  спеціально відведених для цього місцях чи 
на об'єктах,крім розміщення окремих видів відходів чк вторинної сировини 9445,00 10038,51 106,3

20000000 Неподаткові надходження 3863195,00 3148407,00 81,5

24060000 Інші надходження 12290,00 24690,00 200,9

24062100

Гоошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої 
діяльності 12290,00 24690,00 200,9

24170000
надходження коштів пайової участі у  розвитку інфраструктури населеного 
пункту 0,00 0,00

2500000 Власні надходження бюджетних установ 3850905,00 3123717,00 81,1

25010000
Надходження від плати за послуги,що надаються бюджетними установами 
згідно із законодавством 1691146,00 244037,40 14,4

25010100
Плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 
діяльністю 1687613,00 237309,10 14,1

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 548,90 2621,26 477,5

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 
майна(крім нерухомого майна) 2984,25 4107,00 137,6



25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 2159760,00 2879680,00 133,3

25020100 Благодійні внески,гранти та дарунки 2159760,00 2879680,00 133,3

25020200
Кошти,що отримують бюджетні установи від 
підприємств,установ,організацій.фізичних осіб та інших 0,00 0,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 1413,30

33010100
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у  державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які зн 0,00 0,00

33010200

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у  державній або комунальній власності, та прав на 
земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 0,00 1413,00
Всього без врахування трансфертів 3884800,00 3190195,00 82,1

40000000 Офіційні трансферти 20000,00 0,00 0,0

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 20000,00 0,00 0,0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 20000,00 0,00 0,0

Всього спеціального фонду 3904800,00 3190195,00 81,7

Разом загальний і спеціальний фонд і МБ трансферти 97802135,00 97347668,00 99,5

Начальник фінансового управління Лариса ПОХИЛА



Додаток 2

З а г а л ь н и й  ф о н д С п е ц іа л ь н и й  ф о н д

№ п/п В И  Д  А  Т  К  И З а т в е р д ж е н о В и ко н ан о % З а т в е р д ж е н о В и ко н ан о %

0100 Державне управління 11372263,00 9972650,64 87,69% 2763445,72 2763445,72 100,0

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 9601797,00 8549518,86 89,04% 2763445,7 2763445,7 100,0

0160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних 
громадах 1768426,00 1421091,78 80,36%

0180 Інша діяльність у сфері державного управління 2040,00 2040,00 100,00%
1000 Освіта 66312778,61 60714497,02 91,56% 1790190,9 291326,3 16,3
1010 Надання дошкільної освіти 8910442,00 6746348,99 75,71% 799062,0 71896,9 9,0

1021
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 16517451,00 15415267,84 93,33% 807379,0 139498,6 17,3

1031
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 29168900,00 28325467,54 97,11%

1061
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 2522636,61 2522636,61 100,00%

1070

Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 2400109,00 2055530,17 85,64%

1080
Надання спеціалізованої освіти мистецькими 
школами 2488230,00 2452593,70 98,57% 183750,0 79930,8 43,5

1141
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 2928568,00 2279778,65 77,85%

1151
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 30648,00 4148,00 13,53%

1152
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів за рахунок освітньої субвенції 1152200,00 745839,69 64,73%

1200

Надання освіти за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами 193100,00 166885,83 86,42%

1210

Надання освіти за рахунок залишку коштів за 
субвенцією з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами 494,00 0,00 0,00%

2000 Охорона здоров'я 8925984,53 7016788,33 78,61% 20000,0 0,0 0,0

2010
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню 7267806,53 5753615,79 79,17%

2111

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико- 
санітарної) допомоги 1658178,00 1263172,54 76,18% 20000,0 0,0 0,0

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5401128,00 4776275,55 88,43%

3032
Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку 15200,00 10784,97 70,95%

3035
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті 78757,00 0,00 0,00%

3104

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю 4251206,00 4063444,53 95,58%

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 144405,00 124509,09 86,22%

3191
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та 
праці 5400,00 4700,00 87,04%

3242
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 906160,00 572836,96 63,22%

4000 Культура і мистецтво 3660040,00 2826256,38 77,22% 482,3 243,0 50,4

4030 Забезпечення діяльності бібліотек 1277070,00 950620,42 74,44% 482,3 243,0 50,4

4040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 152180,00 130211,44 85,56%



4060
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 1410260,00 1107815,18 78,55%

4081
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 820530,00 637609,34 77,71%

5000 Фїзична культура і спорт 390960,00 340692,86 87,14%

5041
Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд 293260,00 278017,55 94,80%

5061

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення 
регіону 97700,00 62675,31 64,15%

6000 Житлово-комунальне господарство 8429002,00 7292274,50 86,51%

6030 Організація благоустрою населених пунктів 7625131,00 6488403,50 85,09%

6071

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на 
житлово-комунальні послуги, що затверджувалися 
або погоджувалися рішенням місцевого органу 
виконавчої влади та органу місцевого 
самоврядування, та розміром економічно 
обґрунтованих витрат на їх виробницт 803871,00 803871,00 100,00%

7000 Економічна діяльність 231730,00 160391,98 0,69 0,00 4279,60 0,00

7693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 231730,00 160391,98 69,22%
7330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 5000,0 4279,6 85,6
8000 Інша діяльність 627332,00 499891,25 79,69% 33895,0 0,0 0,0

8110
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха 599892,00 499891,25 83,33%

8710 Резервний фонд місцевого бюджету 27440,00 0,00 0,00%

8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 33895,0 0,0 0,0

9000 Міжбюджетні трансферти 266000,00 186000,00 69,92% 45000,0 0,0 0,0

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів 266000,00 186000,00 69,92%

9750
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування 
інвестиційних проектів 45000,0 0,0 0,0

Всього по бюджету 105617218,14 93785718,51 88,80% 4653013,91 3059294,57 65,7
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