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Зачепилівська селищна рада Додат ок 1
до рішення ХХІІІ сесії VIII скликання

від 20 грудня 2018 року
"Про селищний бюджет  на 2019 рік"

(грн.)

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження  39965900,00 39948900,00 17000,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  22191000,00 22191000,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 22141000,00 22141000,00

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника 
податку у вигляді заробітної плати

14531500,00 14531500,00

11010200
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших 
виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що 
сплачується податковими агентами

909500,00 909500,00

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника 
податку інших ніж заробітна плата

6000000,00 6000000,00

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного 
декларування

700000,00 700000,00

11020000 Податок на прибуток підприємств  50000,00 50000,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 50000,00 50000,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 2000,00 2000,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 2000,00 2000,00

13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування)

2000,00 2000,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  1180000,00 1180000,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 210000,00 210000,00
14021900 Пальне 210000,00 210000,00

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 820000,00 820000,00

14031900 Пальне 820000,00 820000,00

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

150000,00 150000,00

18000000 Місцеві податки 16575900,00 16575900,00
18010000 Податок на майно 8802900,00 8802900,00

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, 
які є власниками об`єктів житлової нерухомості

15600,00 15600,00

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які 
є власниками об`єктів житлової нерухомості

39700,00 39700,00

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які 
є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

215200,00 215200,00

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, 
які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

255800,00 255800,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  622900,00 622900,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  3919500,00 3919500,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  2850000,00 2850000,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  859200,00 859200,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25000,00 25000,00
18030000 Туристичний збір 1200,00 1200,00
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 1200,00 1200,00
18050000 Єдиний податок  7771800,00 7771800,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 62000,00 62000,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2292100,00 2292100,00

18050500
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює 
або перевищує 75 відсотків

5417700,00 5417700,00

19000000 Інші податки та збори 17000,00 17000,00
19010000 Екологічний податок 17000,00 17000,00

19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами забруднення 

8000,00 8000,00

19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 
об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

9000,00 9000,00

20000000 Неподаткові надходження  2994235,00 865000,00 2129235,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  8000,00 8000,00
21080000 Інші надходження  8000,00 8000,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 8000,00 8000,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 837000,00 837000,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 660000,00 660000,00

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань

10000,00 10000,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 400000,00 400000,00

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень

250000,00 250000,00

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 
іншим державним майном  

150000,00 150000,00

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим 
майном, що перебуває в комунальній власності 

150000,00 150000,00

22090000 Державне мито  27000,00 27000,00

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за 
оформлення документів на спадщину і дарування  

24000,00 24000,00

22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та 
паспортів громадян України  

3000,00 3000,00

24000000 Інші неподаткові надходження  22000,00 20000,00 2000,00
24060000 Інші надходження  22000,00 20000,00 2000,00
24060300 Інші надходження  20000,00 20000,00

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

2000,00 2000,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  2127235,00 2127235,00

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством 

1311551,00 1311551,00

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 1269751,00 1269751,00

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 40000,00 40000,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  1800,00 1800,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  815684,00 815684,00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 165000,00 165000,00

Доходи селищного бюджету на 2019 рік

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд
Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку
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25020200
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від 
інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження 
для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів

650684,00 650684,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 42960135,00 40813900,00 2146235,00
40000000 Офіційні трансферти  38722612,00 38722612,00
41000000 Від органів державного управління  38722612,00 38722612,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 993300,00 993300,00
41020100 Базова дотація 993300,00 993300,00
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 29592000,00 29592000,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 22201100,00 22201100,00

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 7390900,00 7390900,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 7817600,00 7817600,00

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

7817600,00 7817600,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 319712,00 319712,00

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

51776,00 51776,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 267936,00 267936,00
X Разом доходів 81682747,00 79536512,00 2146235,00

Селищний голова Ю.КРИВЕНКО
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Зачепилівська селищна рада Додат ок 2
до рішення ХХІІІ сесії VIII скликання

від 20 грудня 2018 року
"Про селищний бюджет  на 2019 рік"

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
0100000 Зачепилівська селищна рада  (головний розпорядник) 26994600,00 26994600,00 9761404,00 1531781,00 740452,00 740452,00 533347,00 40000,00 27735052,00
0110000 Зачепилівська селищна рада  (відповідальний виконавець) 26994600,00 26994600,00 9761404,00 1531781,00 740452,00 740452,00 533347,00 40000,00 27735052,00

0110150 0150 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

8129855,00 8129855,00 5707696,00 639336,00 8129855,00

0113104 3104 1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю

1926569,00 1926569,00 1552728,00 32241,00 30768,00 30768,00 1957337,00

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 686016,00 686016,00 562308,00 650684,00 650684,00 533347,00 1336700,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 100000,00 100000,00 100000,00

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00

0116020 6020 0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, 
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

120000,00 120000,00 120000,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 5834401,00 5834401,00 1938672,00 860204,00 5834401,00

0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 200000,00 200000,00 200000,00

0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 12000,00 12000,00 12000,00

0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 19000,00 19000,00 19000,00

0118700 8700 0133 Резервний фонд 10000,00 10000,00

0119130 9130 0180

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

1809570,00 1809570,00 1809570,00

0119410 9410 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 7390900,00 7390900,00 7390900,00

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 775289,00 775289,00 775289,00

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради 
(головний розпорядник) 46678225,00 46678225,00 29323403,00 5131056,00 1351483,00 1321483,00 5000,00 30000,00 48029708,00

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради 
(відповідальний виконавець) 46678225,00 46678225,00 29323403,00 5131056,00 1351483,00 1321483,00 5000,00 30000,00 48029708,00

0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 294348,00 294348,00 241269,00 294348,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 6947824,00 6947824,00 4077725,00 1102489,00 772904,00 772904,00 7720728,00

0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т  ч  школою дитячим садком  35534044,00 35534044,00 22364960,00 3790626,00 578579,00 548579,00 5000,00 30000,00 36112623,00

0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми 2099415,00 2099415,00 1501345,00 175891,00 2099415,00

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 488247,00 488247,00 278377,00 488247,00

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1307107,00 1307107,00 859727,00 62050,00 1307107,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 7240,00 7240,00 7240,00

1000000 Відділ культури Зачепилівської селищної ради (головний 
розпорядник) 5863687,00 5863687,00 3657136,00 768803,00 54300,00 54300,00 25820,00 2200,00 5917987,00

1010000 Відділ культури Зачепилівської селищної ради 
(відповідальний виконавець) 5863687,00 5863687,00 3657136,00 768803,00 54300,00 54300,00 25820,00 2200,00 5917987,00

1010160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 169448,00 169448,00 135597,00 169448,00

1011100 1100 0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

1607687,00 1607687,00 1155710,00 115909,00 42000,00 42000,00 25820,00 500,00 1649687,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1587786,00 1587786,00 1011640,00 176589,00 500,00 500,00 1588286,00

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2234879,00 2234879,00 1153810,00 476305,00 11800,00 11800,00 1700,00 2246679,00

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва 263887,00 263887,00 200379,00 263887,00

X X X Усього 79536512,00 79536512,00 42741943,00 7431640,00 2146235,00 2116235,00 559167,00 47200,00 30000,00 81682747,00

Селищний голова Ю.КРИВЕНКО
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бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / 
ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд

Всього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

комунальні 
послуги та 

енергоносії
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Зачепилівська селищна рада Додат ок 3
до рішення ХХІІІ сесії VIII скликання

від 20 грудня 2018 року
"Про селищний бюджет  на 2019 рік"

(грн.)

на здійснення 
переданих з 
державного 

бюджету 
видатків з 
утримання 

закладів освіти 
та охорони 
здоров'я за 

рахунок 
відповідної 
додаткової 
дотації з 

державного 
бюджету

на надання 
державної 
підтримки 
особам з 

особливими 
освітніми 

потребами за 
рахунок 

відповідної 
субвенції з 
державного 

бюджету 
(видатки 

споживання)

 на 
утримання 
керівників 

гуртків 
БДЮТ, що 
працюють у 

школах 
районного 
бюджету

на здійснення 
переданих з 
державного 

бюджету 
видатків з 
утримання 

закладів освіти 
та охорони 
здоров'я за 

рахунок 
відповідної 
додаткової 
дотації з 

державного 
бюджету

Забезпечення 
діяльності 
закладів 
охорони 
здоров’я

Заходи державної 
політики з питань 

дітей та їх 
соціального 

захисту 
(Програма щодо 

запобігання 
дитячої 

безпритульності 
та бездоглядності)

Забезпечення 
діяльності 

центрів 
соціальних 

служб для сім’ї, 
дітей та молоді 

Соціальний захист 
громадян 

Зачепилівської 
селищної ради 

(Програма 
соціального захисту 

населення 
Зачепилівського 

району)

Забезпечення діяльності  
КП "Зачепилівський 

трудовий архів" (Районна 
програма розвитку 

Комунального 
підприємства 

«Зачепилівський 
районний трудовий 
архів» на 2018-2020 

роки)

20507000000
Бюджет 

Зачепилівської 
сеищної ради

7 817 600 51 776 267 936 8 137 312

20311000000

Районний 
бюджет 

Зачепилівського 
району

1 809 570 226 216 10 600 11 900 439 818 86 755 2 584 859

Всього 7 817 600 51 776 267 936 8 137 312 1 809 570 226 216 10 600 11 900 439 818 86 755 2 584 859

Селищний голова Ю.КРИВЕНКО

субвенції
Трансферти з інших місцевих бюджетів

дотація на:
загального фонду на:

Код бюджету

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

Найменування 
адміністративно-
територіальних 

утворень

Всього 
трансфертів 

іншим місцевим 
бюджетам

найменування трансферту

Трансферти іншим місцевим бюджетам

дотація на:
загального фонду на:

найменування трансферту

субвенції

Всього 
трансфертів 

до 
селищного 
бюджету
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Зачепилівська селищна рада Додат ок 4
до рішення ХХІІІ сесії VIII скликання

від 20 грудня 2018 року
"Про селищний бюджет  на 2019 рік"

(грн.)

0100000 Зачепилівська селищна рада  (головний розпорядник) 7 715 706 7 715 706

0110000 Зачепилівська селищна рада (відповідальний виконавець) 7 715 706 7 715 706
Програма організації та проведення  громадських робіт на території Зачепилівської 

селищної ради на 2019 рік 
від 20 грудня 2018 

року №796 586 682 586 682

Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом 
накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, 

у Зачепилівській селищній раді на 2018-2020 роки

від 19 жовтня 2018 
року №704 99 334 99 334

0113240 3240 Інші заклади та заходи 100 000 100 000

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Програма "Про  надання одноразової матеріальної допомоги  громадянам, які 
опинилися в складних життєвих обставинах"

від 20 грудня 2018 
року №809 100 000 100 000

0116020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що надають ЖКГ Програма благоустрою  населених пунктів Зачепилівської селищної ради на 2019 рік від 20 грудня 2018 

року №797 120 000 120 000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою  населених пунктів Зачепилівської селищної ради на 2019 рік від 20 грудня 2018 
року №797 5 834 401 5 834 401

0117460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури 200 000 200 000

0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма соціально-економічного розвитку Зачепилівської селищної об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік

від 20 грудня 2018 
року №798 200 000 200 000

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Програма соціально-економічного розвитку Зачепилівської селищної об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік

від 20 грудня 2018 
року №798 775 289 775 289

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної 
ради (головний розпорядник) 2 907 855 2 907 855

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної 
ради (відповідальний виконавець) 2 907 855 2 907 855

Програма «Організація харчування здобувачів освіти закладів загально середньої 
освіти» Зачепилівської селищної ради на 2018-2020 роки

від 22 лютого 2018 
року №168 1 608 368 1 608 368

Програма «Шкільний автобус» Зачепилівської селищної ради на 2018-2020 роки від 22 лютого 2018 
року №169 1 299 487 1 299 487

10 623 561 10 623 561

Селищний голова Ю.КРИВЕНКО

Усього

1050

Спеціальний фонд

усього у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету / відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 
бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний 
фонд

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

0113210 3210

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Організація та проведення громадських робіт

Всього 

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

0611020 1020
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Зачепилівська селищна рада Додат ок 5
до рішення ХХІІІ сесії VIII скликання

від 20 грудня 2018 року
"Про селищний бюджет  на 2019 рік"

теплопостачан
ня, тис.Гкал

 водопостачання, 
м.куб.

водовідведення, 
м.куб.

електроенергія, 
тис.Квт/год

природний газ, 
тис.куб.м.

тверде паливо, 
тонн пелети, тонн

1 Зачепилівська селищна рада 1834,000 304,329 31,500 15,000

2 Віддділ освіти, молоді та спорту 
Зачепилівської селищної ради 452,123 1813,000 1048,000 188,632 161,928 24,000

3 Віддділ культури і туризму 
Зачепилівської селищної ради 244,000 74,000 31,593 36,117 9,000

4
 КУ Територіальний центр 

соціального обслуговування 
Зачепилівської селищної ради

15,000 1,085 1,787

452,123 3 906,000 1 122,000 525,639 231,332 24,000 24,000

Ю.КРИВЕНКО

Разом :

Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках розпорядникам бюджетних коштів селищного бюджету на 2019 рік

№ 
п/п

Найменування головного 
розпорядника, відповідального 

виконавця

Селищний голова

Ліміт споживання, в т.ч.
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