
      
ТОПОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сесія VIII скликання 
 

РІШЕННЯ № 
 

«    » червня 2022 року                                                                        с. Топорівці 
 

Про внесення змін до  бюджету 

Топорівської сільської територіальної громади на 2022 рік 
 

24551000000 

(код бюджету) 
 

            Керуючись п.1 пп.23 ст.26, ст.61 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетним   кодексом  України,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:  
 

 

1. Внести зміни в додаток 1 «Доходи бюджету Топорівської сільської 
територіальної громади на 2022 рік»  до рішення ХVІІ сесії VIII скликання 
Топорівської сільської ради від 20.12.2021 №915-17/21 «Про бюджет 
Топорівської сільської територіальної громади на 2022 рік» згідно з додатком    
1 до цього рішення. 

2. Внести зміни в додаток 3 «Фінансування бюджету Топорівської 
сільської територіальної громади на 2022 рік» до рішення ХІХ сесії  VIII 

скликання Топорівської сільської ради від 28.01.2022 №3-19/22 «Про внесення 
змін до бюджету Топорівської сільської територіальної громади на 2022 рік»  
згідно з додатком 2 до цього рішення. 

3. Внести зміни в додаток 2 «Розподіл видатків бюджету Топорівської 
сільської територіальної громади на 2022 рік» до рішення ХVІІ сесії  VIII 

скликання Топорівської сільської ради від 20.12.2021 №915-17/21 «Про бюджет 
Топорівської сільської територіальної громади на 2022 рік» згідно з додатком 3 

до цього рішення.  

4. Внести зміни в додаток 4 «Розподіл витрат бюджету Топорівської 
сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм 
у 2022 році» до рішення ХVІІ сесії  VIII скликання Топорівської сільської ради 
від 20.12.2021 №915-17/21 «Про бюджет Топорівської сільської територіальної 
громади на 2022 рік» згідно з додатком 4 до цього рішення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 
 

Сільський голова                                                                           Юрій ПАСІЧНИК 



Додаток 4

від   .06.2022 року №

24551000000

(код бюджету) (грн.)

усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Топорiвська сiльська рада 141 125,00 141 125,00 - -

0111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

Комплексної Програми розвитку освітньої 
галузі Топорівської об’єднаної територіальної 
громади на 2021-2025 роки

'Рішення VІ сесії VIII скликання №63-6/21 від 
19.03.2021

141 125,00 141 125,00

X X X УСЬОГО X X 141 125,00 141 125,00 - -

Секретар сільської ради Інна РОМАНЧУК

до рішення    сесії VІІІ  скликання Топорівської 
"Про внесення змін до  бюджету Топорівської 

Зміни до додатку №4  до рішення ХVІІ сесії  VIII скликання Топорівської сільської ради від 20.12.2021 №915-17/21 «Про бюджет Топорівської сільської територіальної громади на 2022 рік»   

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву 
регіональну програму Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

"Розподіл витрат  бюджету Топорівської сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році"



Додаток 1

 I. Доходи тис.грн.

Затверджений 
план на 2021 рік

Уточнений  план 
на 2021 рік

Виконано за 
звітний період

Відхилення  (+;-
)

Процент 
виконання

Затверджений 
план на 2021 

рік

Уточнений 
план  на 2021 

рік

Виконано за 
звітний період

Відхилення  
(+;-)

Процент 
виконання

Затверджений 
план на 2021 рік

Уточнений план  
на 2021 рік

Виконано за 
звітний період Відхилення  (+;-) Процент 

виконання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10000000 Податкові надходження 16463,0 21076,7 17732,3 -3344,4 84,1 0,0 0,0 0,4 0,4 ######## 16463,0 21076,7 17732,7 -3344,0 84,1

11000000

1. Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості 6100,0 9202,5 9029,5 -173,0 98,1 6100,0 9202,5 9029,5 -173,0 98,1

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 6100,0 9202,5 9029,5 -173,0 98,1 6100,0 9202,5 9029,5 -173,0 98,111020000 Податок на прибуток підприємств
0,0 ####### 0,0 0,0 0,0 0,0 #######

13000000

 2. Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів 110,0 393,9 384,7 -9,2 97,7 110,0 393,9 384,7 -9,2 97,7

13010000 Рентна плата за спец.викор.лісових ресурсів 110,0 393,9 384,7 -9,2 97,7 110,0 393,9 384,7 -9,2 97,7

14000000 3. Внутрішні податки на товари та послуги 260,0 656,8 670,1 13,3 102,0 260,0 656,8 670,1 13,3 102,0

14000000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 260,0 656,8 670,1 13,3 102,0 260,0 656,8 670,1 13,3 102,0

18000000 4. Місцеві податки 9993,0 10823,5 7648,0 -3175,5 70,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9993,0 10823,5 7648,0 -3175,5 70,7
18010100-

18010400
Податок на нерухоме  майно 215,0 386,8 470,9 84,1 121,7 215,0 386,8 470,9 84,1 121,7

18010500-

18010900 Плата за землю 2890,0 3374,1 3474,2 100,1 103,0 2890,0 3374,1 3474,2 100,1 103,0

18050000 Єдиний податок 6888,0 7062,6 3702,9 -3359,7 52,4 6888,0 7062,6 3702,9 -3359,7 52,4

19000000 5. Інші податки та збори 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4

19010000 Екологічний податок 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4

Компенсація із заг. фонду держ.бюджету  місцевим бюд-20000000 Неподаткові надходження 237,0 392,9 418,8 25,9 106,6 880,0 1024,7 1168,7 144,0 114,1 1117,0 1417,6 1587,5 169,9 112,0

21000000

1. Доходи від власності та підприємницької 
діяльності 0,0 65,6 83,1 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,6 83,1 17,5

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21080000 Адміністративні штрафи та інші санкції 0,0 65,6 83,1 17,5 0,0 65,6 83,1 17,5

21110000

Відшкодування втрат с/г і лісогосподарського 
виробництва 0,0 0,0 0,0

22000000

2. Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності

227,0 317,3 324,0 6,7 102,1 0,0 0,0 0,0 0,0 227,0 317,3 324,0 6,7 102,1

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 27,0 27,0 21,4 -5,6 79,3 27,0 27,0 21,4 -5,6 79,3

22080000

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

200,0 290,3 299,9 9,6 103,3 200,0 290,3 299,9 9,6 103,3

22090000 Державне мито 2,7 2,7 0,0 0,0 2,7 2,722130000 Орендна плата за водні об'єкти
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24000000 3. Інші неподаткові надходження 10,0 10,0 11,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 11,7 1,7

24060300 Інші надходження 10,0 10,0 9,6 -0,4 0,0 10,0 10,0 9,6 -0,4
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 

ділянках державної та комунальної власності, які 
не надані у користування та не передані у 

0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25000000
4. Власні надходження бюджетних установ 880,0 1024,7 664,1 -360,6 64,8 880,0 1024,7 664,1 -360,6 64,8

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами 880,0 709,0 348,4 -360,6 49,1 880,0 709,0 348,4 -360,6 49,1

25020000 Інші джерела власних надходжень 0,0 315,7 315,7 0,0 100,0 0,0 315,7 315,7 0,0 100,0

30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,0 334,6 334,6 0,0 0,0 334,6 334,6 0,0

31030000 Кошти від відчуження  майна 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33010000 Кошти від продажу землі 0,0 334,6 334,6 0,0 0,0 334,6 334,6 0,0

50000000 Цільові фонди 150,0 150,0 170,0 20,0 113,3 150,0 150,0 170,0 20,0 113,3

50110000

Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 150,0 150,0 170,0 20,0 113,3 150,0 150,0 170,0 20,0 113,3

90010100 Всього доходів 16700,0 21469,6 18151,1 -3318,5 84,5 1030,0 1509,3 1169,1 -340,2 77,5 17730,0 22978,9 19320,2 -3658,7 84,1

Дані
про виконання сільського бюджету

Топорівської територіальної громади
  за 2021 року

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Код 

бюджетної 
класифікації

Найменування доходів



Затверджений 
план на 2021 рік

Уточнений  план 
на 2021 рік

Виконано за 
звітний період

Відхилення  (+;-
)

Процент 
виконання

Затверджений 
план на 2021 

рік

Уточнений 
план  на 2021 

рік

Виконано за 
звітний період

Відхилення  
(+;-)

Процент 
виконання

Затверджений 
план на 2021 рік

Уточнений план  
на 2021 рік

Виконано за 
звітний період Відхилення  (+;-) Процент 

виконання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Код 

бюджетної 
класифікації

Найменування доходів

40000000 Офіційні трансферти
56967,5 12897,3 12897,4 0,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56967,5 12897,3 12897,4 0,1 100,0

41020100 Базова дотація 22318,6 5579,6 5579,7 0,1 100,0 0,0 22318,6 5579,6 5579,7 0,1 100,0

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 34648,9 7317,7 7317,7 0,0 100,0 0,0 34648,9 7317,7 7317,7 0,0 100,0

90010200

Усього доходів з урахув міжбюджетних трансфертів 
з державного б-ту 73667,5 34366,9 31048,5 -3318,4 90,3 1030,0 1509,3 1169,1 -340,2 77,5 74697,5 35876,2 32217,6 -3658,6 89,8

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 

1527,9 764,1 509,4 -254,7 66,7 0,0 1527,9 764,1 509,4 -254,7 66,7

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 243,0 36,3 36,3 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 243,0 36,3 36,3 0,0 100,0

41051200

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

243,0 36,3 36,3 0,0 100,0 0,0 243,0 36,3 36,3 0,0 100,0

90010300 Разом доходів 75438,4 35167,3 31594,2 -3573,1 89,8 1030,0 1509,3 1169,1 -340,2 77,5 76468,4 36676,6 32763,3 -3913,3 89,3



Додаток 1

від .06.2022 року №

Зміни до додатку №1 до рішення ХVІІ сесії  VIII скликання Топорівської сільської ради від 20.12.2021 №915-17/21 «Про бюджет Топорівської сільської територіальної громади на 2022 рік»  

24551000000

(код бюджету) (грн)

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний 
фонд

усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  - - -

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості  - - - -

18000000
Місцеві податки та збори, що сплачуються 
(перераховуються) згідно з Податковим кодексом України - - - -

18010000 Податок на майно -400 000,00 -400 000,00 - -

18010300

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

-60 000,00 -60 000,00 - -

18010400

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

-250 000,00 -250 000,00 - -

18010700 Земельний податок з фізичних осіб -90 000,00 -90 000,00 - -

18050000 Єдиний податок  400 000,00 400 000,00 - -

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 400 000,00 400 000,00 - -

X Разом доходів - - -

Секретар сільської ради Інна РОМАНЧУК

"Доходи бюджету Топорівської сільської територіальної громади на 2022 рік"

до рішення  сесії VІІІ  скликання Топорівської сільської 
"Про внесення змін до  бюджету Топорівської 



Додаток 3

від     .06.2022 року №

2455100000

(код бюджету) (грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Топорiвська сiльська рада 141 125,00 141 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 125,00

0110000

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

141 125,00 141 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 125,00

0111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 141 125,00 141 125,00 0,00 0,00 141 125,00

X X X УСЬОГО 141 125,00 141 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 125,00

Секретар сільської ради Інна РОМАНЧУК
1052680

Код 
Функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

до рішення   сесії VІІІ скликання Топорівської сільської ради
"Про внесення змін до  бюджету Топорівської сільської територіальної 
громади на 2022 рік"

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету

Загальний фонд

усього видатки 
споживання

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

видатки 
розвитку

Разом

Зміни до додатку №2 до рішення ХVІІ сесії  VIII скликання Топорівської сільської ради від 20.12.2021 №915-17/21 «Про бюджет Топорівської сільської територіальної громади на 2022 рік»                                                                                                                                                                                                                   
«Розподіл видатків бюджету Топорівської сільської територіальної громади на 2022 рік»

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету



24551000000 Додаток 2
код бюджету 

від    .06.2022 року №

(грн)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 141125,00 141125,00 0,00 0,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 141125,00 141125,00 0,00 0,00

208100 На початок періоду 141125,00 141125,00

X Загальне фінансування 141125,00 141125,00 0,00 0,00

600000 Фінансування за активними операціями 141125,00 141125,00 0,00 0,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 141125,00 141125,00 0,00 0,00

602100 На початок періоду 141125,00 141125,00

X Загальне фінансування 141125,00 141125,00 0,00 0,00

Секретар сільської ради Інна РОМАНЧУК

до рішення  сесії VІІІ  скликання Топорівської сільської 
"Про внесення змін до  бюджету Топорівської сільської 
територіальної громади на 2022 рік"

Фінансування за типом боргового зобов’язання

Фінансування за типом кредитора

Код Найменування згідно з Класифікацією 
фінансування бюджету Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього у тому числі бюджет 
розвитку

Зміни в додаток 3 «Фінансування бюджету Топорівської сільської територіальної громади на 2022 рік» до рішення ХІХ сесії  VIII 
скликання Топорівської сільської ради від 28.01.2022 №3-19/22 «Про внесення змін до бюджету Топорівської сільської територіальної 

громади на 2022 рік»



ДОВІДКА 

ПРО ВИКОНАННЯ ТОПОРІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ                    

ЗА 2021 РІК 

 

                                                               ДОХОДИ: 
 

За січень-грудень 2021 року до сільського  бюджету надійшло доходів 
(без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) у сумі 19 320,2тис.грн., що 

становить  109% до затвердженого сільською радою  плану, понад план 
надійшло 1 590,2 тис.грн. Протягом року за результатами перевиконання 
планових показників було проведено уточнення плану на 4 769,6 тис.грн.  
До уточненого плану виконання становить 79 %, не надійшло до плану 3 658,7 

тис.грн.   
До загального фонду сільського  бюджету надійшло 18 151,1 тис.грн, що 

становить 84,5 % до уточнених планових показників та на 3318,5 тис.грн. 
менше плану, затвердженого сільською радою.   
   В розрізі основних доходних джерел до загального фонду сільського бюджету 
за січень-грудень надійшло: 
  - податку на доходи фізичних осіб – 9 029,5 тис.грн. (98,1%)  

  - єдиного податку – 3 702,9 тис.грн. (52,4%, -3 359,7 тис.грн. до плану) не в 
повній мірі надійшов податок від підприємців заготівельників фруктів. Зміни в 
законодавстві, а саме зміна річного обсягу доходу до 7 млн.грн. сприяли 
переходу платників 3-ї групи податків на 1-шу групу оподаткування. Внаслідок 
змін громада недоотримала 3,3 млн.грн. єдиного податку з фізичних осіб.  
  - податку на нерухоме майно – 470,9 тис.грн. (121,7%) 

  - земельного податку –2 441,9тис.грн. (102,6%)  

  - орендної плати за землю –1 032,3тис.грн. (103,9%)  

  - інших податків і зборів надійшло –1 473,6 тис.грн. 
 

          До спеціального фонду сільського  бюджету за звітний період надійшло 
1169,1 тис.грн., що становить   77,5 % до планових показників або на 340,2 

тис.грн. менше плану.  
       В тому числі:  
-до цільових фондів надійшло 170 тис.грн,  
-власних надходжень бюджетних установ 664,1 тис.грн. 
-коштів від продажу земельної ділянки не с/г призначення  334,6 тис.грн. 
- екологічний податок 0,4 тис.грн. 
 



      Найбільшими бюджетоутворюючими підприємствами громади є : 
Топорівська сільська рада  що становить 22,9% надходжень загального фонду 
сільського бюджету, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХОТИНСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО"-5,5%., ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"АНІВОЛ"-0,6%., ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРУКТОВА 
НОВА"0,4%, НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ 
МЕДИЦИНИ-0,4% ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"4,5% 

З метою забезпечення виконання планових надходжень сільського 
бюджету фінансовим відділом постійно ведеться щоденний моніторинг та 
щомісячний аналіз  надходжень до бюджету в розрізі податків та платежів, а  
також в розрізі платників податків - підприємців. Проводяться заходи по 
наповненню сільського бюджету. 

 

Так фінансовим відділом спільно  з працівниками Державної податкової 
інспекції, інспектором з праці, головою громади та керівниками структурних 
підрозділів сільської ради організовувались виїздні робочі групи з питань 
легалізації виплати заробітної плати, у ході яких була проведена 
роз’яснювальна робота щодо легалізації праці найманих працівників серед 
підприємців середнього та малого бізнесу сіл громади. Робоча група закликала 
роботодавців-садоводів зробити крок назустріч громаді – легалізувати найманих 
працівників та відмовитись від зарплати в «конвертах» адже для найманого 
працівника це повна відсутність соціальних гарантій, передбачених державою, а 
в майбутньому – мізерна пенсія, а для громади це значні збитки від  неповного 
надходження податку на доходи фізичних осіб.  
         З метою розширення бази оподаткування та залучення додаткових 
надходжень до сільського бюджету, на ІХ сесії VІІІ скликання Топорівської 
сільської ради 22.06.2021 року прийняте рішення №332-9/21 «Про місцеві 
податки і збори на 2022 рік», прийняті типові рішення „Про встановлення 
ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки” , а також рішення про встановлення розміру 
ставок   єдиного податку. 
        Фінансовим відділом проведена ревізія договорів оренди майна що 
належить громаді, так за 2021 рік надійшло плати за орендоване майно в сумі 
299,9 тис.грн., орендарі які допустили заборгованість попереджені про 
розірвання договорів в разі несплати орендної плати. 
        Ведеться тісна співпраця з старостами сіл, фінансовий відділ згідно даних 
Державної податкової інспекції надсилає для реагування та попередження  
перелік фізичних осіб підприємців які мають заборгованість з акцизного 
податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів, земельного податку та ін.  Сільські старости проводять роз’яснювальну 



роботу з підприємцями які працюють на їхній території щодо своєчасної сплати 
всіх податків.  
       Фінансовим відділом постійно проводяться усі необхідні заходи для 
забезпечення скорочення податкового боргу по податках і зборах та 
упередження його росту в майбутньому,  всі боржники попереджаються та 
здійснюються заходи, щодо погашення боргу в межах своєї компетенції та 
згідно чинного законодавства. 

 

ВИДАТКИ: 
 

За 2021 рік з державного бюджету до сільського бюджету Топорівської 
територіальної громади отримано: 
- базову дотацію в сумі 22 318,6 тис. грн.; 
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 
комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки в 
сумі 618,0 тис. грн.; 
- освітню субвенцію з державного бюджету – 34648,9 тис. грн.; 
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  в сумі 900,0 
тис. грн.; 
- дотацію 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 - 3 589,7 тис. грн.; 

- дотацію з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 
опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються 
установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок 
відповідних місцевих бюджетів  в сумі 300 ,0 тис. грн. 
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету – 293,0 тис. грн.; 
- субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 402,845 

тис. грн.; 
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 15,17 тис. грн.; 
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету –358,0 тис. грн.; 
- Інші субвенції з місцевого бюджету – 53,6 тис грн. 



Виконання видаткової частини сільського бюджету за 2021 рік становить 57 

586,1 тис. грн., у тому числі: 
- по загальному  фонду – 79 461,2 тис. грн. , або 92,73% до призначень за    

2021 рік; 

- по спеціальному фонду –5 755,2,0 тис. грн., або 79,58% до призначень за 

2021 рік. 

Видатки загального фонду на  виплату  заробітної  плати  з  нарахуваннями 
працівникам за 2021 рік  складають 64 625,7тис. грн., оплату комунальних  
послуг та енергоносіїв – 2 437,7 тис. грн., та продуктів  харчування – 537,3 тис. 
грн. 

На утримання органів місцевого самоврядування за 2021 рік касові видатки 
загального фонду проведені в сумі 13592,6 тис. грн. при уточненому плані 
14060,8 тис. грн., що становить 96,7 %.  

 

На утримання установ та здійснення заходів в галузі освіти освоєно 55104,3 

тис. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 50 879,9 тис. грн., харчування 
– 537,3 тис. грн., енергоносії – 1 966,2 тис. грн., інші поточні видатки- 1720,9 

тис.грн. 
На утримання установ  охорони здоров’я  проведено видатки  у  сумі 479,0 

тис. грн.: на оплату комунальних  послуг та енергоносіїв, медикаменти та 
перев’язувальні матеріали. 

 

Видатки на здійснення заходів у сфері соціального захисту населення  

проведені у сумі 304,9 тис. грн.: на виплату матеріальної допомоги незахищених 
верств населення по програмі «Турбота» – 172,0 тис. грн. та оздоровлення дітей 
в таборах відпочинку – 113,2 тис. грн., на придбання подарунків згідно 
програми запобіганню дитячій бездоглядності та захисту прав дітей в сумі 18,5 

тис.грн. 
 

Видатки на утримання установ культури проведені  у сумі 623,5 тис. грн. з 
них на оплату праці з нарахуваннями – 487,6 тис. грн., енергоносії  - 66,3 

тис.грн. 
 

Видатки на підтримку футбольного клубу проведені в сумі 81,0 тис. грн. 
Видатки на здійснення заходів із землеустрою становлять 92,5 тис. грн. 

(нормативно-грошова оцінка землі). 
 

Видатки на утримання місцевої пожежної охорони склали 901,9 тис. грн. ( в  
т.ч.  на  оплату  праці  з нарахуваннями  –  843,1 тис. грн.,  енергоносії  -  23,0 

тис. грн. та інші поточні видатки – 35,8 тис. грн.) 
Протягом 2021 року своєчасно виплачена заробітна плата працівникам 

бюджетних установ з урахуванням єдиної тарифної сітки, забезпечено 



стовідсоткову оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями 

енергоносії та комунальні послуги. 
 

З сільського бюджету Топорівської  територіальної громади надано: 

- Субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 445 тис. грн. (на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Національній 
поліції України – 400,0 тис. грн.., на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів Державній податковій службі – 20,0 тис. 
грн., на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
Державній службі України з надзвичайних ситуацій – 25,0 тис. грн. 

- Іншу субвенцію в сумі 7181,9 тис. грн., (на утримання установ освіти, 
охорони здоров’я, культури, працівників соціального захисту, що обслуговують 
населення Топорівської територіальної громади). В тому числі надано субвенцію 
обласному бюджету на співфінансування шкільного автобуса для громади в сумі 
592,1 тис. грн., на співфінансування під програму «Велике будівництво» 
реконструкцію школи інтернату під садочок в с.Колінківці в сумі 3019,6 тис.грн. 

та на співфінансування ноутбуків для педагогічного персоналу шкіл в сумі 88,0 
тис. грн. 

Крім забезпечення поточних видатків, здійснено ряд видатків капітального 
характеру зокрема: 

- по галузі освіти придбано комп’ютерне обладнання та мультимедійні засоби 
на суму 337,1 тис. грн., на закупівлю комп’ютерного обладнання для 
початкових класів (НУШ) – 299,4 тис. грн.(спів фінансування – 192,0 тис. грн., 
субвенція НУШ – 107,4 тис. грн.), на забезпечення матеріально технічної бази 
освітніх закладів в сумі 742,8 тис. грн.; 

- по апарату управління придбано комп’ютерне обладнання та оргтехніку на 
суму 252,5 тис. грн., та проведено капітальний ремонт приміщення сільської 
ради на суму 1141,2 тис. грн., придбано кондиціонерів на суму 49,7 тис. грн., 
придбання обладнання для паспортного столу в сумі 349,9 тис. грн. 

- по житлово – комунальному господарству виплачено кошти на придбання 
житла для дитини сироти згідно наданої субвенції  в сумі 402,8 тис. грн. 

- на будівництво спортивного майданчика в с. Топорівці видатки становлять  
938 тис. грн.(в т.ч. 900,0 тис. грн. виділених згідно субвенції та  38,0 тис. грн.. 
спів фінансування з місцевого бюджету)  

- видатки на капітальний ремонт тротуару в с. Топорівці становлять 445,5 тис. 
грн. 

 
 

 

Начальник фінансового відділу 

Топорівської ТГ                                                             Ігор БОЙКО 



ДОВІДКА  
       до проєкту рішення сесії Топорівської сільської ради  

«Про внесення змін до  бюджету 

Топорівської сільської територіальної громади на 2022 рік» 

 

Проектом рішення сесії Топорівської сільської ради  «Про внесення змін 
до бюджету Топорівської сільської територіальної громади на 2022 рік» 
пропонується внесення змін до бюджету Топорівської сільської 
територіальної громади на 2022 рік, зокрема: 

За результатами виконання сільського бюджету проведено роботу в 
частині перегляду річного плану, показників доходів для приведення їх у 
відповідність до реальної податкової бази. 
Земельний податок з фізичних осіб  -90 000,00 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  -60 000,00 

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

-250 000,00 

Єдиний податок з фізичних осіб  +400 000,00 

Усього доходів  0,00 

 

За рахунок залишку коштів сільського бюджету, який утворився 
станом на 01.01.2022 року по загальному фонду в сумі 141 125,00 грн., 
збільшити план асигнувань: 

-по ТПКВК 0111021 «Надання загальної середньої освіти  закладами 
загальної середньої освіти»  на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» в сумі 40725 грн. на придбання грамот , цінні 
подарунки та на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 100400 грн. на 
грошові премії для учнів - переможців та керівників їхніх. 

 

 

Начальник фінансового відділу 

Топорівської сільської ради                                                           Ігор БОЙКО 
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