
Інформація про надходження доходів  

до бюджету міста та проведення видатків з бюджету міста 

 

Станом на 01.01.2017 року надходження доходів загального фонду до 

бюджету міста склали 5 799 593,8 тис.грн., у тому числі офіційні трансферти – 

2 330 188,0 тис.грн. (дотації – 7 559,3 тис.грн., субвенції – 2 322 628,7 тис.грн.) 

Найбільша питома вага припадає на надходження по податку на доходи 

фізичних осіб – 33,4% або 1 937 866,9 тис.грн. та місцеві податки та збори – 

19,1% або 1 109 868,9 тис.грн., в складі яких податок на майно займає 72,3% 

або 802 423,3 тис.грн., єдиний податок – 27,7% або 307 312,9 тис.грн. та 

туристичний збір – 0,04% або 388,9 тис.грн. У зв’язку із скасуванням з 2015 

року збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності повернено 

з бюджету суб’єктам господарювання надмірно сплачених коштів на суму 

256,2 тис.грн. 

Плата за землю є однією із складових податку на майно, її надходження 

становили 773 985,4 тис.грн. або 96,5%. 

Надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові 

вироби, нафтопродукти) складають 247 459,8 тис.грн. або 4,3% в загальному 

фонді доходів. 

Обсяг проведених видатків загального фонду бюджету міста за цей період 

складає 4 809 051,0 тис.грн., з яких по оплаті праці з нарахуваннями – 

1 734 327,3 тис.грн., оплаті за придбання медикаментів та перев’язувальних 

матеріалів – 69 568,7 тис.грн., продуктів харчування – 99 020,6 тис.грн., оплаті 

комунальних послуг та енергоносіїв – 295 373,6 тис.грн., інших видатках – 

2 610 760,9  тис.грн., реверсна дотація (кошти, що передаються до державного 

бюджету з бюджету міста) – 185 199,4 тис.грн. 

Крім того, до спеціального фонду бюджету міста надійшло 

74 304,6 тис.грн., у тому числі офіційні трансферти – 10 000,0 тис.грн. (інша 

субвенція). Найбільшу питому вагу займають надходження від відчуження 

майна комунальної власності – 31,3% або 23 240,9 тис.грн., екологічного 

податку – 25,9% або 19 215,4 тис.грн., цільового фонду – 13,4% або 

9 987,5 тис.грн., коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 9,7% 

або 7 203,8 тис.грн. та продажу землі – 4,9% або 3 613,5 тис.грн. 

Станом на 01.01.2017 року видатки спеціального фонду (без врахування 

видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ) виконані в сумі 

989 877,0 тис.грн., з яких 265 559,0 тис.грн. спрямовано на капітальний ремонт 

житлового фонду; 18 581,5 тис.грн. – впровадження засобів обліку витрат та 

регулювання споживання теплової енергії; 180 970,3 тис.грн. – на будівництво 

та реконструкцію об’єктів; 41 699,0 тис.грн. – природоохоронні заходи; 

57 742,9 тис.грн. – на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, 

реконструкцією та ремонтом автомобільних доріг; внески у статутні капітали 

комунальних підприємств – 152 466,7 тис.грн. та інші. Видатки за рахунок 

власних надходжень бюджетних установ проведені в обсязі 185 088,1 тис.грн.    

 



(тис.грн.)

оплата 

праці з 

нарахуванн

ями

медикаменти та 

перев'язувальні 

матеріали

продукти 

харчування

оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв

інші видатки

Органи місцевого самоврядування 010116 196518,8 151878,9 8642,309 35997,6

Освіта 070000 1264513,1 891783,9 200,041 86376,913 195867,418 90284,8

Охорона здоров'я 080000 752226,4 558580,9 69352,539 11504,375 76960,407 35828,2

Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 1317587,2 21411,7 16,119 1029,823 2309,715 1292819,8

Житлово-комунальне господарство 100000 171599,4 290,499 171308,9

Культура і мистецтво 110000 97715,4 75860,4 6921,085 14933,9

Засоби масової інформації 120000 5190,1 5190,1

Фізична культура і спорт 130000 48708,6 25396,1 4170,970 19141,5

Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, 

телекомунікації та інформатика, в т.ч.: 170000
261018,6

261018,6

ремонт та утримання доріг 170703 132234,1 132234,1

Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 180000 602,7 602,7

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха 210000
8093,5

6379,5
109,445 95,835

1508,7

Видатки, не віднесені до основних груп 250000 685277,2 3036,0 115,336 682125,9

в тому числі:

Реверсна дотація 250301 185199,4 185199,4

Всього видатків (загальний фонд) 4809051,0 1734327,3 69568,7 99020,6 295373,6 2610760,9

Інформація щодо здійснення видатків з бюджету міста Запоріжжя станом на 01.01.2017

(загальний фонд)

Найменування показників Код Всього

у тому числі:



тис.грн.

Найменування показників Код Сума

Органи місцевого самоврядування 010116 29175,5

Освіта 070000 187117,6

Охорона здоров'я 080000 166839,0

Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 7542,9

Житлово-комунальне господарство 100000 314762,9

у т.ч. капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів 

влади 100102
224886,3

у т.ч.капітальний ремонт житлового фонду об`єднань 

співвласників багатоквартирних будинків 100106
40672,7

у т.ч. видатки на впровадження засобів обліку витрат та 

регулювання споживання води та теплової енергії 100208

18581,5

Культура і мистецтво 110000 14531,4

Засоби масової інформації 120000 1747,5

Фізична культура і спорт 130000 4748,2

Будівництво 150000 180970,3

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 170703

57742,9

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій 171000 2897,5

Внески у статутні капітали комунальних підприємств 180409 152466,7

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 210000
1799,1

Цільові фонди 240000 46265,8

у т.ч. охорона та раціональне використання природних 

ресурсів 240601
41699,0

у т.ч. цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади 240900

4566,8

Видатки, не віднесені до основних груп 250000 6357,9

Всього видатків 1174965,1

в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ 185088,1

Інформація щодо здійснення видатків з бюджету міста Запоріжжя станом                                                               

на 01.01.2017

спеціальний фонд 



(загальний фонд) (тис.грн.)

Найменування показників Код
План на  2016 

рік

Надійшло станом на 

01.01.2017

ДОХОДИ

Загальний фонд всього, в т.ч.: 5 721 673,4 5 799 593,8              

Податок на доходи фізичних осіб 11010000 1 876 200,0 1 937 866,9               

Податок на прибуток підприємств комунальної 

власності
11020000 27 500,0 27 669,7                    

Збір  за спеціальне використання природних ресурсів 13000000 331,5 331,9                         

Акцизний податок з реалізації СГД роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів
14040000 249 500,0 247 459,8                  

Місцеві податки та збори 18000000 1 089 780,0 1 109 868,9               

Неподаткові надходження 20000000 141 846,5 146 084,4                  

Доходи від операцій з капіталом 30000000 112,0 124,1                         

 Дотації 41020000 7 559,3 7 559,3                      

Субвенції з державного бюджету 41030000 2 328 844,1 2 322 628,7               

(спеціальний фонд) (тис.грн.)

Найменування показників Код
План на  2016 

рік

Надійшло станом на 

01.01.2017

ДОХОДИ

Спеціальний фонд (без власних надходжень 

бюджетних установ) всього, в т.ч.:
69 361,9 74 304,6

Екологічний податок 19010000 22 240,0 19 215,4

Неподаткові надходження 20000000 7 460,2 8 247,4

Доходи від операцій з капіталом 30000000 14 575,0 26 854,3

Цільові фонди 50000000 9 936,7 9 987,5

Субвенція з державного бюджету 41030000 15 150,0 10 000,0

Інформація щодо надходження доходів до бюджету м.Запоріжжя станом на 01.01.2017 року



(тис.грн.)

Код Види доходів План на 2016 рік Сума 

41020600 Стабілізаційна дотація 7 559,3                    7 559,3             

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям 

з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та 

тимчасової державної допомоги дітям

640 969,7                640 968,5         

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг 

тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 

нечистот

585 386,5                585 332,9         

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій
68 000,0                  62 838,4           

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового 

палива і скрапленого газу

1 334,2                    1 334,2             

41033800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та 

оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів 

державної форми власності

330,0                       330,0                

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 491 609,7                491 609,7         

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 531 618,9                531 618,9         

41035000 Інші субвенції 18 876,1                  12 739,2           

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної 

соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за 

принципом "гроші ходять за дитиною" 

2 148,5                    2 145,9             

41036101

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) 

житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, а також для інвалідів І - ІІ групи з числа 

військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 

поліпшення житлових умов

3 720,6                    3 711,1             

Всього трансферти 2 351 553,4            2 340 188,1     

Офіційні трансферти з державного бюджету по м.Запоріжжя станом на 01.01.2017


