
 
УКРАЇНА 
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РІШЕННЯ 

 

від 28.01.2022 № 1087-14/2022 

с. Пнів 

 

Про звіт щодо виконання 
бюджету Пасічнянського 
сільської територіальної 
громади за 2021 рік 

 

 

За 2021 рік надходження до загального та спеціального фонду бюджету 
Пасічнянської територіальної громади склали 212531,381 тис. грн., 
міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів – 123748,618 тис. 
грн., в тому числі базова дотація – 34248,9 тис. грн., дотація з місцевого 
бюджету на здійснення переданих з державного бюджету місцевим бюджетам 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 3149,8 тис. грн., освітня 

субвенція – 79565,5 тис. грн., інші субвенції з державного бюджету та місцевих 
бюджетів 6784,418 тис. грн. 

Надходження доходів загального фонду бюджету Пасічнянської 
територіальної громади (без врахування трансфертів) склали 87591,98 тис. грн., 
або 109,022 відсотка (+17171,7 тис. гривень) до уточненого плану на 
відповідний період. 

До спеціального фонду (без врахування трансфертів) надійшло 1190,78  
тис. грн. Це власні надходження коштів бюджетних установ сільського 
підпорядкування. 

Основним платежем до бюджету Пасічнянської територіальної громади є 
податок на доходи фізичних осіб. За звітний період надійшло 33782,074  тис. 
грн. цього податку. Виконання до річних призначень становить 114,8  відсотка. 

Також, станом на 31.12.2021 року в бюджет Пасічнянської територіальної 
громади  надійшло 26437,045  тис. грн. рентних платежів, в тому числі рентна 
плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини – 5544,48  

тис. грн., рентна плата за користування надрами для видобування нафти, 
природного газу та газового конденсату, інших корисних копалин – 20892,565  

тис. грн. 



Акцизний збір надійшло 375,753 тис. грн. (150,301 % плану на 2021 рік); 
Податки на нерухоме майно – 885,607 тис. грн. при плануванні 620,00  тис. 

грн. 
Земельні податки (в т.ч. орендна плата на землю) – 20205,349 тис. грн. при 

плануванні  18173,85 тис. грн. 
Єдиний податок – 5604,862  тис. грн. при плануванні 4425,00 тис. грн. 
Видатки загального та спеціального фондів бюджету Пасічнянської 

територіальної громади проведено в сумі 191560,511 тис. грн.,  в тому числі по 
загальному фонду – 164953,162 тис. грн. (95,22 відсотка), спеціальному – 

26607,349 тис. грн. (80,60 відсотка). 
Фінансування усіх розпорядників коштів бюджету Пасічнянської 

територіальної громади здійснювалося в умовах посилення фінансово-

бюджетної дисципліни, виконання заходів економного, раціонального 
використання бюджетних коштів та першочергового фінансування видатків на 
оплату праці та інших захищених статей видатків. 

Основну питому вагу у загальному обсязі видатків займають видатки на 
виплату заробітної плати, оплату за спожиті бюджетними установами тепло 
енергоносії та інші захищені статті бюджету це 139556,206 тис. грн. 

Відповідно до статей 78, 80  Бюджетного кодексу України, п.23 статті 26 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні та враховуючи 
вищенаведене, сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію Управління фінансів Пасічнянської сільської ради щодо 

виконання бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади за 2021рік 
взяти до уваги. 

2. Затвердити звіт про виконання бюджету Пасічнянської сільської 
територіальної громади за 2021 рік згідно з додатком. 

 

 

Сільський голова                                                                           Андрій ГУНДА



Додаток  
до рішення сільської ради від 28.01.2022 
№1087-14/2022 «Про звіт щодо виконання 
бюджету Пасічнянського сільської 
територіальної громади за 2021 рік» 

 

Звіт  
про виконання бюджету  

Пасічнянської сільської територіальної громади за 2021рік  
 

а) Звіт про виконання дохідної частини бюджету  
Пасічнянської територіальної громади 

ТИС.ГРН. 
Загальний фонд 

Код Доходи 
Початковий 
річний план 

Уточнений 
річний план 

Факт 
% 

виконання 

11010100 

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

22 385,340 28986,940 33262,074 114,748 

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 

20,000 20,000 29,019 145,093 

11010400 

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

0,000 0,000 35,955 0,000 

11010500 

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

420,000 420,000 455,026 108,340 

13010100 

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного 
користування  

0,000 0,000 218,394 0,000 

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)  

1 100,000 4800,000 5326,086 110,960 

13030100 

Рентна плата за користування надрами 
для видобування інших корисних 
копалин загальнодержавного значення 

1 260,000 315,000 355,391 112,823 

13030700 
Рентна плата за користування надрами 
для видобування нафти  

490,000 6493,000 8004,074 123,272 

13030800 
Рентна плата за користування надрами 
для видобування природного газу  

3 290,000 5681,000 12497,250 219,983 

13030900 
Рентна плата за користування надрами 
для видобування газового конденсату  

10,000 10,000 35,850 358,498 

14040000 

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

250,000 250,000 375,753 150,301 



18010100 

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

5,000 5,000 0,000 0,000 

18010200 

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

25,000 25,000 32,842 131,366 

18010300 

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

70,000 70,000 65,315 93,307 

18010400 

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

300,000 590,000 787,450 133,466 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  12 890,000 14464,500 15773,032 109,047 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  340,000 3359,350 4012,740 119,450 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  240,000 190,000 225,436 118,650 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  160,000 160,000 194,141 121,338 

18011100 
Транспортний податок з юридичних 
осіб  

0,000 0,000 35,417 0,000 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  420,000 135,000 141,307 104,672 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  3 340,000 4290,000 5463,555 127,356 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  5,000 5,000 26,549 530,980 

21081500 

Адміністративні штрафи та штрафні 
санкції за порушення законодавства у 
сфері виробництва та обігу алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів  

20,000 20,000 165,215 826,074 

22012500 
Плата за надання інших 
адміністративних послуг 

20,000 20,000 27,308 136,539 

22080400 

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

10,000 10,000 13,809 138,090 

22090100 

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

0,000 0,000 0,858 0,000 

24060300 Інші надходження   0,000 0,000 28,642 0,000 

24062200 

Кошти за шкоду, що заподіяна на 
земельних ділянках державної та 
комунальної власності, які не надані у 
користування та не передані у власність, 
внаслідок їх самовільного зайняття, 
використання не за цільовим 
призначенням, зняття ґрунтового 
покриву  

0,000 0,000 0,897 0,000 

41020100 Базова дотація  34 248,900 34248,900 34248,900 100,000 

41033900 
Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам  

79 565,500 79565,500 79565,500 100,000 

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 

3 149,800 3149,800 3149,800 100,000 

41051200 

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

270,200 268,800 268,800 100,000 



державного бюджету 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 112,200 68,228 60,809 

41055000 

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення підтримки окремих закладів 
та заходів у системі охорони здоров`я за 
рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 

0,000 319,510 319,510 100,000 

  
Усього ( без урахування трансфертів)  
ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ 

47 070,340 70319,79 87589,385 4134,353 

  Усього ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ 164 304,740 187984,500 205210,123 4695,162 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

Код Доходи 
Початковий 
річний план 

Уточнений 
річний план 

Факт 
% 

виконання 

19010100 

Екологічний податок, який справляється 
за викиди в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин стаціонарними 
джерелами забруднення (за винятком 
викидів в атмосферне повітря двоокису 
вуглецю) 

0,000 0,000 408,79 0,000 

19010300 

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

0,000 0,000 52,30 0,000 

21110000 

Надходження коштів від відшкодування 
втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва   

0,000 0,000 4,35 0,000 

24062100 

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

0,000 0,000 62,58 0,000 

25010100 

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

549,000 549,000 280,02 51,00 

25010300 

Плата за оренду майна бюджетних 
установ, що здійснюється відповідно до 
Закону України `Про оренду державного 
та комунального майна` 

0,000 0,000 24,21 0,000 

25010400 

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку 
майна (крім нерухомого майна)  

0,000 0,000 1,46 0,000 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  0,000 0,000 102,48 0,000 

41053600 
Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення природоохоронних заходів 

0,000 350,000 350,000 100,00 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 300,000 1150,000 1095,720 95,28 

50110000 

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади   

0,000 100,000 100,000 100,00 

  
Усього ( без урахування трансфертів) ПО 
СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ 

549,000 549,000 936,19 51,00 

  Усього ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ 849,000 2149,000 2481,91 346,28 

 Разом по спеціальному та загальному фонду 165153,74 194872,14 212531,381 
 

 

 



б) Звіт про виконання видаткової частини бюджету  
Пасічнянської територіальної громади за 2021 рік 

ТИС.ГРН. 
Загальний фонд 

Код Показник 

Затверджен
ий план на 

рік 

План на 
вказаний 
період з 

урахуванням 
змін 

 видатки за 
вказаний 

період 

% 

виконання 
на 

вказаний 
період 

(гр8/гр5*1
00) 

1 2 3 5 8 16 

01 

Апарат (секретаріат) місцевої ради 
(Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міських рад, районних рад 
і рад міст обласного та республіканського 
Автономної Республіки Крим, районного 
значення, селищних, сільс 28988,90 39355,85 35082,27 89,14 

0100 Державне управління 19375,00 21455,91 18701,74 87,16 

2000 Охорона здоров`я 1123,00 2621,56 2619,13 99,91 

3000 

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 600,00 2684,57 2561,30 95,41 

6000 Житлово-комунальне господарство 7174,80 8802,80 7646,25 86,86 

7000 Економічна діяльність 716,10 3791,01 3553,85 93,74 

06 Орган з питань освіти і науки 113301,20 124786,37 121361,12 97,26 

0100 Державне управління 1800,00 1801,00 1484,36 82,42 

1000 Освіта 107805,20 117517,58 114781,61 97,67 

4000 Культура i мистецтво 3160,00 4540,00 4263,06 93,90 

5000 Фiзична культура i спорт 536,00 927,79 832,09 89,68 

37 Орган з питань фінансів 11693,74 9098,37 8509,77 93,53 

0100 Державне управління 2000,00 2000,00 1611,44 80,57 

8000 Інша діяльність 200,00 200,00 0,00 0,00 

9000 Міжбюджетні трансферти 9493,74 6898,37 6898,33 100 

Всього по 
бюджету   153983,84 173240,59 164953,16 95,22 

Спеціальний фонд (разом) 

01 

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, 
районних рад і рад міст обласного та 
республіканського Автономної Республіки 
Крим, районного значення, селищних, сільс 10530,00 22763,60 19357,31 85,04 

06 Орган з питань освіти і науки 639,90 9425,43 6599,00 70,01 

37 Орган з питань фінансів 0,00 657,93 651,03 98,95 

Всього по бюджету 

  11169,90 32846,96 26607,34 

   

81,00 

Всього по бюджету 165153,74 206087,55 191560,50 92,95 

 

 

 

Начальник Управління фінансів                                             Леся КАЛИНЮК 


