
Інформація про надходження доходів до бюджету міста та 

проведення видатків з бюджету міста 

Обсяг доходної частини бюджету міста станом на 11.11.2020 року склав 

6 356,2 млн.грн., в тому числі доходи загального фонду – 5 109,7 млн.грн., 

спеціального фонду – 148,4 млн.грн. та офіційні трансферти – 1 098,1 млн.грн. 

План січня - листопада 2020 року по доходах загального та спеціального 

фондів без урахування трансфертів виконаний на 93,5% та 96,0% відповідно. 

Обсяг видатків бюджету міста за цей період складає 6 409,3 млн.грн., в 

тому числі видатки загального фонду – 5 546,7 млн.грн., або 91,0% від плану 

на січень – листопад, спеціального фонду (без урахування видатків за рахунок 

власних надходжень бюджетних установ) – 862,6 млн.грн., або 67,0% 

відповідно.  

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ проведені 

в сумі 94,3 млн.грн. 

Інформація в розрізі джерел надходжень та напрямків використання 

коштів наведена у додатках. 

 

 



(загальний фонд) (тис.грн.)

Найменування показників Код План на  2020 рік
Надійшло станом на 

01.11.2020 року

ДОХОДИ

Загальний фонд всього, в т.ч.: 7 247 531,2 6 198 976,2

Податок на доходи фізичних осіб 11010000 3 765 000,0 3 183 563,4

Податок на прибуток підприємств комунальної 

власності
11020000 160 000,0 152 970,4

Збір  за спеціальне використання природних ресурсів 13000000 629,0 543,8

Акцизний податок з реалізації СГД роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів
14040000 320 500,0 280 481,6

Місцеві податки та збори 18000000 1 663 350,0 1 416 559,2

Неподаткові надходження 20000000 87 142,0 75 513,5

Доходи від операцій з капіталом 30000000 29,0 36,6

ДОХОДИ загального фонду без трансфертів: 5 996 650,0 5 109 668,4

 Дотації 41020000 57 733,8 30 232,2

Субвенції 41000000 1 193 147,4 1 059 075,6

(спеціальний фонд) (тис.грн.)

Найменування показників Код План на  2020 рік
Надійшло станом на 

01.11.2020 року

ДОХОДИ

Спеціальний фонд  всього, в т.ч.: 236 991,5 157 178,2 

 Власні надходження бюджетних установ 25000000 118 847,6 93 197,5 

Екологічний податок 19010000 24 900,000 16 659,1 

Неподаткові надходження 20000000 2 019,0 2 673,0 

Доходи від операцій з капіталом 30000000 35 000,000 35 635,0 

Цільові фонди 50000000 200,0 187,2 

ДОХОДИ спеціального фонду без трансфертів: 180 966,6 148 351,9 

Субвенції 4100000 56 024,9 8 826,4 

Інформація щодо надходження доходів до бюджету м.Запоріжжя станом на 11.11.2020 року 



(тис.грн.)

Код Вид доходів План на 2020 рік
Факт станом на 

11.11.2020 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

11 437,2            10 484,1

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 

46 296,6            25 680,6

41033800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення метеріально - 

технічної бази професійно - технічних навчальних закладів
1 193,1              1 193,1               

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 921 050,8          796 754,1           

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 148 624,5          148 624,5           

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

економічного розвитку територій
15 026,9            15 026,9             

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

2 443,6              2 443,6

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

2 556,5              2 556,5

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

освітньої субвенції
15 782,2            13 965,4

41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 

початок бюджетного періоду
672,5                 672,5

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

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
9 768,2              9 052,0

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

освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
12 848,8            12 848,8

41051500
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за 

рахунок коштів медичної субвенції
4 146,5              4 146,5

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

421,0                 421,0

41055100

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту 

приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

16 000,0            9 633,6

41053000
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
17 923,0            17 923,0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 13 246,2            8 439,6

41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 27 618,7            

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

охорони здоровя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
18 195,0            15 162,9

41055200

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони 

здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

3 002,5              424,0

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

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
18 652,4            2 681,6

Всього трансферти 1 306 906,1      1 098 134,2        

Офіційні трансферти  по м.Запоріжжя станом на 11.11.2020 року



(тис.грн.)

оплата праці з 

нарахуваннями

продукти 

харчування

оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв

інші видатки

Органи місцевого самоврядування
0100

          496 381,4              404 108,8                351 038,1                 6 869,7                 46 201,0   

Освіта
1000

       2 639 275,4           2 163 434,3             1 911 635,5               57 197,0             105 014,3                 89 587,5   

Охорона здоров'я *
2000

          562 712,4              477 889,5                    3 154,6                      51,8               474 683,1   

Соціальний захист та соціальне забезпечення
3000

          151 430,1              124 464,9                  47 562,5                    579,6                 1 445,7                 74 877,2   

Культура і мистецтво
4000

            78 946,4                65 645,4                  39 696,6                 2 763,5                 23 185,3   

Фізична культура і спорт
5000

          121 890,4                96 867,1                  58 246,3                 3 445,5                 35 175,4   

Житлово-комунальне господарство
6000

       1 196 798,2           1 005 706,3                      67,5            1 005 638,7   

Економічна діяльність
7000

          767 332,9              592 482,3               592 482,3   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету

7461           358 747,0              238 524,5               238 524,5   

Інша діяльність 8000           249 834,9              202 971,3                  14 223,5                    127,9                    130,4               188 489,6   

Міжбюджетні трансферти 9000           488 283,4              413 089,9               413 089,9   

Реверсна дотація 9110           477 428,4              411 118,9               411 118,9   

Всього видатків (загальний фонд)       6 752 885,6          5 546 659,8   2 425 557,1       57 904,5         119 788,3       2 941 438,9       

* - 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 11.11.2020

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                   3 852,2                         3 560,6   

Освіта 1000               130 368,1                    100 265,2   

Охорона здоров'я 2000               120 757,6                       55 213,0   

Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000                   5 445,7                         7 410,9   

Культура і мистецтво 4000                   3 797,9                         2 795,2   

Фізична культура і спорт 5000                 17 456,8                       16 454,0   

Житлово-комунальне господарство, в т.ч.: 6000                 40 089,6                       25 223,9   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 6011                   1 585,4                         1 096,0   

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії
6012                 11 891,7                       10 913,4   

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства
6013                   5 733,7                         4 778,1   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 6014                 12 150,0                         5 103,4   

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 6015                   1 509,2                         1 500,0   

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

комунального господарства
6017                      390,0                            249,1   

Організація благоустрою населених пунктів 6030                   3 702,5                            868,8   

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до 

законодавства
6082                   1 300,0                            715,0   

Інша діяльність у сфері жтлово-комунального господарства 6090                   1 827,2                                    -    

Будівництво та регіональний розвиток 7300               586 684,1                    330 499,0   

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
7400

              409 070,7                    342 370,3   

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 7500                 14 969,5                       14 334,8   

Інши програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 7600
                59 283,0                       34 403,2   

у т.ч. внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 7670                 58 104,3                       33 735,6   

 у т.ч. виконання заходів за рахунок цільових фондів 7691                      393,2                              45,2   

Інша діяльність 8000                 63 673,7                       22 051,6   

у т.ч. природоохоронні заходи за рахунок фонду охорони 

навколишнього природного середовища 8340
                56 444,6                       19 335,2   

у т.ч. фінансова підтримка засобів масової інформації 8410                   6 875,2                         2 397,8   

Субвенція з бюджету міста державному бюджету 9000                   2 800,0                         2 352,0   

Всього видатків           1 458 249,0                    956 933,8   

в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ
              118 847,6   

94 349,9                 

Інформація щодо здійснення видатків з бюджету міста Запоріжжя станом на 11.11.2020 
Спеціальний фонд 


