


Доходи загального фонду сільського бюджету за 2022 рік виконано у сумі 26 901,1

тис. грн, або на 53,1% (в т.ч. міжбюджетні трансферти).

Доходи спеціального фонду сільського бюджету за 2022 рік виконано у сумі
149,2 тис. грн.

Доходи ЗФ 
26 901,1 тис. грн

Власні доходи 
11 379,9 тис. грн (32,4%)

Офіційні трансферти
15 521,3 тис. грн (99,8%)



Структура доходів загального фонду за 2022 рік (без 
урахування трансфертів), тис. грн

Податок та збір на 
доходи фізичних осіб 

(57,9%) - 6 591,2 

тис.грн

Рентна плата (0,01%) -

0,9 тис.грн
Акцизний податок 

(0,8%) - 93,2 тис. грн

Плата за землю (1,3%) -

145,5 тис.грн

Єдиний податок 
(10,5%) - 1 199,7 тис. 

грн

Податок на нерухоме 
майно (28,3%) - 3 216,0 

тис.грн

Транспортний податок 
(0,04%) - 4,2 тис.грн

Неподаткові 
надходження (1,1%) -

129,3 тис. грн



Динаміка надходжень до загального фонду 
сільського бюджету в порівнянні з минулим 

роком, тис. грн. В цілому недоотримання коштів у 
2022 році склало -20 543,0 тис.грн

Податок та збір на 
доходи фізичних 

осіб  -11 192,0 

тис.грн

Акцизний податок  
-325,6 тис.грн

Плата за землю  -2 

171,1 тис. грн
Єдиний податок  -

923,9 тис. грн
Податок на 

нерухоме майно  -4 

935,2 тис. грн
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Станом на 31 грудня 2022 року отримано офіційних трансфертів на суму 15 521,3

тис. грн, або 99,8 до плану затвердженого на даний період, а саме:

• Освітня субвенція – 13 307,9 тис. грн (100,0% до плану)

• Субвенція надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами – 63,4 тис. грн ( 75,1% до плану)

• Інші субвенції – 2 150,0 тис. грн (99,8% до плану)



Доходи сільського бюджету на одного мешканця

8 676 грн
за 2021 рік

3 039 грн 
за 2022 рік



Доходи спеціального фонду сільського бюджету за 2022р. 
склали 149,2 тис. грн,  а саме: 

 Екологічні податки – 7,3 тис. грн;

 Платні послуги – 59,1 тис. грн (батьківська плата за харчування дітей);
 Плата за оренду майна бюджетних установ – 3,1 тис. грн;

 Благодійні внески, гранти та дарунки (отримали продукти харчування,

новорічні подарунки та акваріум) – 14,4 тис. грн;

 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення,

що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок,

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 63,1 тис. грн);

 Цільові фонди – 2,3 тис. грн (плата за пасовище).



Видатки загального фонду сільського бюджету за 2022 рік склали 23 465,7 тис. грн, 
або 45,5% до плану на даний період, а саме:

Оплата праці (92,3%)  21 669,3 тис. 
грн

Предмети, матеріали, 
обладнання, інвентар (0,3%)  

60,1 тис. грн

Медикаменти (0,01%)  2,1 

тис.грн

Продукти харчування (0,4%)  
96,7 тис. грн

Оплата послуг (крім 
комунальних) (0,8%)  190,3 

тис. грн

Оплата комунальних послуг 
(3,4%)  798,5 тис. грн

Поточні трансферти (2,4%)  
563,3 тис. грн Соціальне забезпечення 

(0,3%)  80,5 тис. грн

Інші видатки (0,02%)  4,8 

тис. грн



Управління (21,3%)           

9 467,5 тис. грн
Інша діяльність у сфері 
державного управління 

(0,4%) 192,6 тис. грн;

Освіта (65,4%)  29 018,3 

тис. грн;

Медицина (2,8%)       1 
255,2 тис. грн

Соціальний захист 
(1,7%)  422,7 тис. грн;

Культура (1,7%)  

759,5 тис. грн;

Комунальне 
господарство (1,6%)  

687,8 тис. грн; Благоустрій 
(1,1% ) 507,8  

тис. грн;

Реверсна дотація (3,7%)    

1 629,8 тис. грн

Інші видатки (0,9%)  

409,7 тис. грн;

Видатки за 2022 рік



ОПЛАТА ПРАЦІ          
-11 976,8 ТИС. ГРН

ПРИДБАННЯ              
-1 240,2 ТИС. ГРН

ПРОДУКТИ 
ХАРЧУВАННЯ             
-677,8 ТИС. ГРН

ПОСЛУГИ                  
-1 512,0 ТИС. ГРН

КОМУНАЛЬНІ 
ПОСЛУГИ                   

-1 777,2 ТИС. ГРН

ПОТОЧНІ 
ТРАНСФЕРТИ             

-3 040,7 ТИС. ГРН

СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ        
-550,3 ТИС. ГРН
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2021 2022



Видатки спеціального фонду сільського бюджету за 2022 рік склали 86,9 тис. грн.

Кошти використані на поточні видатки, зокрема:

№ п/п Призначення Сума, грн.

1 Надання дошкільної освіти.  Оплата за продукти харчування. 33,7

2 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти. Оплата за продукти харчування, придбання протипожежного
інвентарю, новорічні подарунки та акваріум.

48,2

3 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я. Оплата за 
електроенергію по приміщенню аптеки.

5,1


