
Інформація про надходження доходів до бюджету міста та 

проведення видатків з бюджету міста 

Обсяг доходної частини бюджету міста станом на 01.10.2021 року склав 

6 209,6 млн грн, в тому числі доходи загального фонду – 5 067,8 млн грн, 

спеціального фонду – 130,8 млн грн та офіційні трансферти – 1 011,0 млн грн. 

План січня - вересня 2021 року по доходах загального та спеціального 

фондів без урахування трансфертів виконаний на 100,5% та 99,6% відповідно. 

Обсяг видатків бюджету міста за цей період складає 5 584,5 млн грн, в 

тому числі видатки загального фонду – 4 980,7 млн грн, або 97,6% від плану 

на січень - вересень 2021 року, спеціального фонду (без урахування видатків 

за рахунок власних надходжень бюджетних установ) – 603,8 млн грн, або 

71,5% відповідно.  

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ проведені 

в сумі 95,9 млн грн. 

Інформація в розрізі джерел надходжень та напрямків використання 

коштів наведена у додатках. 

 



(загальний фонд) (тис.грн.)

Найменування показників Код План на  2021 рік
Надійшло станом на 

01.10.2021 року

ДОХОДИ

Загальний фонд всього, в т.ч.: 8 319 464,8 6 063 219,4

Податок на доходи фізичних осіб 11010000 4 400 000,0 3 188 884,7

Податок на прибуток підприємств комунальної 

власності
11020000 28 000,0 25 239,8

Рентна плата  за спеціальне використання природних 

ресурсів
13000000 1285,0 1 026,1

Акцизний податок з реалізації СГД роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів
14040000 360 000,0 229 110,6

Місцеві податки та збори 18000000 2 079 970,0 1 549 029,9

Неподаткові надходження 20000000 90 716,0 74 514,1

Доходи від операцій з капіталом 30000000 29,0 20,4

ДОХОДИ загального фонду без трансфертів: 6 960 000,0 5 067 825,5

 Дотації 41020000 46 073,2 37 303,9

Субвенції 41000000 1 313 391,7 958 089,9

(спеціальний фонд) (тис.грн)

Найменування показників Код План на  2021 рік
Надійшло станом на 

01.10.2021 року

ДОХОДИ

Спеціальний фонд  всього, в т.ч.: 196 624,1 146 429,3 

 Власні надходження бюджетних установ 25000000 103 781,2 96 196,7 

Екологічний податок 19010000 25 300,000 17 138,3 

Неподаткові надходження 20000000 1 015,1 1 709,3 

Доходи від операцій з капіталом 30000000 16 000,000 15 800,2 

Цільові фонди 50000000 80,0 4,1 

ДОХОДИ спеціального фонду без трансфертів: 146 176,3 130 848,6 

Субвенції 4100000 50 447,8 15 580,7 

Інформація щодо надходження доходів до бюджету м.Запоріжжя станом на 01.10.2021 року 



(тис.грн.)

Код Вид доходів План на 2021 рік
Факт станом на 01.10.2021 

року 

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

11 628,5                8 721,0

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 

34 444,7                25 050,5

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 1 179 359,1           867 705,5

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - 

економічного розвитку окремих територій
31 447,4                17 151,6

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, 

яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, визначених 

пунктами 11-14 частини другої статті7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

2 026,5                  2 026,5

41034600
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки 

територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України
609,9                     609,9

41050500

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у 

абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території 

інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують 

1 131,6                  1 131,6

41050600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у 

період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених 

заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 

частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої 

статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 

потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 275,1                  1 275,1

41051000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції
19 981,0                14 232,5

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
10 093,8                6 022,5

41051400
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
15 083,5                15 083,5

41051700

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного 

періоду

499,8                     499,8

41052300
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
15 000,0                5 000,0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 21 034,9                3 668,2

41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 8 824,1                  2 484,3

41054200

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II 

групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень 

здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої 

статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 

потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

2 014,3                  2 014,3

41055000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоровя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
25 319,3                25 168,3

41031400
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
23 700,0                11 518,0

41032700
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа 

для кращих результатів"
6 438,9                  1 611,3

Всього трансферти 1 409 912,6          1 010 974,6                    

Офіційні трансферти  по м.Запоріжжя станом на 01.10.2021 року 



(тис.грн.)

оплата праці з 

нарахуваннями

продукти 

харчування

оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв

інші видатки

Органи місцевого самоврядування
0100

          543 476,9              389 777,1                350 759,9                 8 800,7                 30 216,4   

Освіта
1000

       3 260 346,8           2 348 708,3             2 048 419,3               72 197,5             156 595,7                 71 495,8   

Охорона здоров'я *
2000

          438 812,7              301 099,8                    3 708,0                      57,3               297 334,6   

Соціальний захист та соціальне забезпечення
3000

          201 797,6              131 256,2                  54 808,5                    917,2                 2 147,2                 73 383,4   

Культура і мистецтво
4000

          106 851,4                67 341,5                  45 429,8                 3 359,9                 18 551,7   

Фізична культура і спорт
5000

          155 513,1              109 055,7                  66 839,5                 4 846,8                 37 369,4   

Житлово-комунальне господарство
6000

       1 173 855,8              497 174,2                      75,0               497 099,2   

Економічна діяльність
7000

          821 861,9              551 816,7               551 816,7   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету

7461           334 626,4              170 082,1               170 082,1   

Інша діяльність 8000           250 775,1              179 240,1                  13 486,2                    122,9                    144,5               165 486,5   

Міжбюджетні трансферти 9000           544 522,1              405 196,2               405 196,2   

Реверсна дотація 9110           536 913,0              402 685,2               402 685,2   

Всього видатків (загальний фонд)       7 497 813,4          4 980 665,8   2 583 451,2       73 237,5         176 027,1       2 145 438,9       

* - В рамках реформування комунальні установи сфери охорони здоров,я переведені в комунальні некомерційні 

підприємства. Відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої 

наказом МФУ від 12.03.2012 №333, такі підприємства фінансуються за КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)" 

Інформація щодо здійснення видатків з бюджету міста Запоріжжя станом на 01.10.2021

Найменування показників Код Касові видатки

у тому числі:

План на рік з 

урахуванням 

змін

Загальний фонд



тис.грн.

 Найменування показників  Код 

 План на рік з 

урахуванням 

змін 

 Касові видатки 

Органи місцевого самоврядування 0100                   5 051,7                         2 563,6   

Освіта 1000               110 519,7                       93 221,9   

Охорона здоров'я 2000                 72 338,1                       63 240,3   

Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000                   6 770,7                         6 980,0   

Культура і мистецтво 4000                   7 337,7                         2 690,4   

Фізична культура і спорт 5000                   7 578,0                         4 911,7   

Житлово-комунальне господарство, в т.ч.: 6000                 45 472,0                       14 190,3   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 6011                      489,3                            478,8   

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії
6012                   5 869,4                         4 402,1   

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства
6013                   4 870,7                         3 755,0   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 6014                   2 130,6                         2 130,6   

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 6015                   1 110,5                         1 102,2   

Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-

комунального господарства
6017                   1 346,7                            201,4   

Організація благоустрою населених пунктів 6030                   4 362,3                         1 153,8   

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до 

законодавства
6082                   2 409,9                            750,0   

Інша діяльність у сфері жтлово-комунального господарства 6090                   1 327,7                                    -    

Будівництво та регіональний розвиток 7300               714 596,3                    253 886,4   

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
7400

              297 371,8                    186 175,5   

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 7500                   7 898,6                            656,5   

Інши програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 7600
              128 918,7                       51 573,4   

у т.ч. внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 7670                 90 283,5                       51 462,4   

 у т.ч. виконання заходів за рахунок цільових фондів 7691                      125,6                              34,8   

Інша діяльність 8000                 37 776,4                       18 468,7   

у т.ч. природоохоронні заходи за рахунок фонду охорони 

навколишнього природного середовища 8340
                37 158,4                       18 015,5   

у т.ч. фінансова підтримка засобів масової інформації 8410                      254,7                            254,7   

Субвенція з бюджету міста державному бюджету 9000                   2 190,8                         1 143,1   

Всього видатків           1 443 820,4                    699 701,8   

в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ
              103 781,2   

95 877,7                 

Інформація щодо здійснення видатків з бюджету міста Запоріжжя станом на 01.10.2021
Спеціальний фонд 


