
Інформація про надходження доходів до бюджету міста та проведення 

видатків з бюджету міста 

 

Станом на 21.06.2017 року надходження доходів загального фонду до 

бюджету міста склали 3 560 488,6 тис.грн., у тому числі офіційні трансферти – 

1 657 466,7 тис.грн. (дотації – 33,7 тис.грн., субвенції – 1 657 433,0 тис.грн.) 

Найбільша питома вага припадає на надходження податку на доходи фізичних 

осіб – 30,1% або 1 073 121,0 тис.грн. та місцевих податків і зборів – 17,3% або 

615 953,4 тис.грн., в складі яких податок на майно займає 67,8% або 

417 670,8 тис.грн., єдиний податок – 32,2% або 198 081,1 тис.грн. та 

туристичний збір – 0,04% або 226,9 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 

25,4 тис.грн. Плата за землю є найбільшою із складових податку на майно, її 

надходження становили 402 867,8 тис.грн. або 96,5%. 

Надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові 

вироби, нафтопродукти) складають 117 524,3 тис.грн. або 3,3% в загальному 

фонді доходів. 

Обсяг профінансованих видатків загального фонду бюджету міста за цей 

період складає 2 986 243,0 тис.грн., з яких видатки по оплаті праці з 

нарахуваннями – 862 236,3  тис.грн., продуктам харчування – 45 182,2 тис.грн., 

оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 129 831,3 тис.грн., інших видатках 

– 1 948 993,2 тис.грн. (в тому числі, видатки охорони здоров’я – 449 573,8 

тис.грн.), реверсна дотація (кошти, що передаються до державного бюджету з 

бюджету міста) – 107 777,6 тис.грн. 

До спеціального фонду бюджету міста надійшло доходів в сумі 

21 717,2 тис.грн. Найбільшу питому вагу займають надходження від 

відчуження майна комунальної власності – 22,6% або 4 906,5 тис.грн., кошти 

пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 13,2% або 2 867,1 тис.грн. та 

екологічний податок – 47,9% або 10 403,4 тис.грн., кошти від продажу землі – 

9,5% або 2 059,2 тис.грн. 

Станом на 21.06.2017 року видатки спеціального фонду (без урахування 

видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ) 

профінансовані в сумі 207 983,5 тис.грн., з яких 59 794,4 тис.грн. спрямовано на 

капітальний ремонт житлового фонду; 935,5 тис.грн. - впровадження засобів 

обліку витрат та регулювання споживаної теплової енергії; 63 530,2 тис.грн. – 

на будівництво та реконструкцію об’єктів; 5 704,8 тис.грн. - природоохоронні 

заходи; 12 113,8 тис.грн. - на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг; внески у 

статутні капітали комунальних підприємств – 24 240,9 тис.грн. Видатки за 

рахунок власних надходжень бюджетних установ складають 83 450,0 тис.грн. 
 



(тис.грн.)

оплата праці з 

нарахуваннями

продукти 

харчування

оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв

інші видатки

Органи місцевого самоврядування 0100                   100 302,1                   84 844,5                      5 246,8   10 210,9              

Освіта 1000                   881 159,6                 694 357,1   44 803,1                         117 761,1   24 238,4              

Охорона здоров'я * 2000                   449 573,8   449 573,8           

Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000                   973 713,4                   13 739,6   328,3                                   1 242,7   958 402,8           

Культура і мистецтво 4000                     58 621,0                   48 082,3                      3 591,4   6 947,3                

Фізична культура і спорт 5000                     26 055,6                   16 142,0                      1 740,6   8 173,0                

Житлово-комунальне господарство 6000                     62 698,6                         147,0   62 551,6              

Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, 

телекомунікації та інформатика, в т.ч.: 6600
                    93 303,6   

93 303,6              

утримання та розвиток інфраструктури доріг 6650                     49 597,4   49 597,4              

Засоби масової інформації 7200                       4 157,7   4 157,7                

Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 7400                           163,8                             6,1   157,7                   

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха 7800
                      4 175,3                      3 488,1   

50,9                   
                        21,5   

614,8                   

Видатки, не віднесені до основних груп 8000                   332 318,6                      1 576,7                           80,3   330 661,6           

в тому числі: -                       

Реверсна дотація 8120                   107 777,6   107 777,6           

Всього видатків (загальний фонд)       2 986 243,0   862 236,3        45 182,2       129 831,3     1 948 993,2    

Інформація щодо здійснення видатків з бюджету міста Запоріжжя станом на 21.06.2017   (загальний фонд)

Найменування показників Код Всього

у тому числі:

* - відповідно до постанови КМУ від 30.11.2016 №875 "Про внесення змін до Порядку складання, 

розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" поточні 

видатки медичних закладів (установ) міста, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста, 

проводяться за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку" 



тис.грн.

Найменування показників Код Сума

Органи місцевого самоврядування 0100                   11 599,3   

Освіта 1000                   58 998,1   

Охорона здоров'я 2000                 117 124,4   

Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000                     1 248,9   

Культура і мистецтво 4000                     7 041,4   

Фізична культура і спорт 5000                     2 601,0   

Житлово-комунальне господарство 6000                 228 652,9   

у т.ч. капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів 

влади 6021
                  85 231,6   

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

співвласників багатоквартирних будинків 6022
                  16 926,9   

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

регулювання споживання води та теплової енергії 6100

                    1 715,8   

Будівництво 6300                   84 696,5   

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 6430                        405,0   

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 6650

                  13 170,4   

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій 6700                   24 695,9   

Засоби масової інформації 7200                     2 170,0   

Внески у статутні капітали комунальних підприємств 7470                   42 082,8   

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 7800
                       152,7   

Видатки, не віднесені до основних груп 8000                     6 510,4   

Цільові фонди 9100                     6 478,5   

у т.ч. охорона та раціональне використання природних 

ресурсів 9110
                    5 059,0   

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

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 9180
                    1 419,5   

Всього видатків 484 660,5         

в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ 109 816,4         

Інформація щодо здійснення видатків з бюджету міста Запоріжжя станом                                                               

на 01.08.2017 

спеціальний фонд 



(загальний фонд) (тис.грн.)

Найменування показників Код План на  2017 рік
Надійшло станом на 

01.08.2017

ДОХОДИ

Загальний фонд всього, в т.ч.: 6 864 719,6 4 248 370,1

Податок на доходи фізичних осіб 11010000 2 400 000,0 1 374 165,3              

Податок на прибуток підприємств комунальної 

власності
11020000 24 225,0 33 501,5                   

Збір  за спеціальне використання природних ресурсів 13000000 7,0 0,7                            

Акцизний податок з реалізації СГД роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів
14040000 302 000,0 144 116,1                 

Місцеві податки та збори 18000000 1 330 525,0 794 719,1                 

Неподаткові надходження 20000000 108 110,0 81 045,5                   

Доходи від операцій з капіталом 30000000 133,0 108,9                        

 Дотації 41020000 67,3 39,3                          

Субвенції з державного бюджету 41030000 2 699 652,3 1 820 673,6              

(спеціальний фонд) (тис.грн.)

Найменування показників Код План на  2017 рік
Надійшло станом на 

01.08.2017

ДОХОДИ

Спеціальний фонд (без власних надходжень 

бюджетних установ) всього, в т.ч.:
64 655,5 28 754,5

Екологічний податок 19010000 21 380,0 10 767,8

Неподаткові надходження 20000000 5 973,4 3 620,9

Доходи від операцій з капіталом 30000000 12 900,0 13 352,9

Цільові фонди 50000000 1 150,0 1 012,9

Субвенція з державного бюджету 41030000 23 252,1 0,0

Інформація щодо надходження доходів до бюджету м.Запоріжжя станом на 01.08.2017 року



(тис.грн.)

Код Види доходів План на 2017 рік Сума 

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою 

податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності

67,3 33,7                  

41035401
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки з особливими освітніми потребами
26078,452 11 853,7           

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

726 226,3           352 595,3         

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

574 455,1           525 100,0         

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

1 228,8               748,7                

41033600
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування 

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
10 801,8             3 600,6             

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 709 772,6           437 165,3         

41033800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та 

оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів
599,0                  359,4                

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 642 856,1           321 390,5         

41035000 Інші субвенції 10 000,0             -                     

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" 

3 129,2               1 267,6             

41034501
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
3 352,0             

Всього трансферти 2 705 214,6       1 657 466,7      

Офіційні трансферти з державного бюджету по м.Запоріжжя станом на 21.06.2017


