
тис.грн

1 2 3

Доходи
Загальний фонд

Власні доходи 1 501 105,000
Міжбюджетні трансферти з державного бюджету 623 634,700
Базова  дотація 49 723,400
Додаткова дотація на фінансування переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я

111 803,500

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведення розрахунків протягом 
опалювального періоду за комунальні послуги та 
енергоносії, які споживаються установами, 
організаціями, підприємствами, що утримуються за 
рахунок відповідних місцевих бюджетів 

43 496,400

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 298 964,600

Субвенція з державного бюджету на підтримку окремих 
закладів та заходів у системі охорони здоров"я 70 033,700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 
форм виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа

24 047,200

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами

21 655,900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на створення мережі спеціалізованих служб підтримки 
осіб, які постраджали від домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі

3 910,000

Міжбюджетні трансферти з місцевого бюджету 7 134,349
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Субвенція з місцевого бюджету на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах

200,000

Інші субвенції з місцевого бюджету 6 934,349
Обсяг доходів загального фонду 2 131 874,049

Спеціальний фонд 
Спецфонд за джерелами 6 715,400
у тому числі :
екологічний податок 5 907,000
відшкодування втрат с/г та л/г виробництва 808,400
Власні надходження бюджетних установ 186 880,663
Міжбюджетні трансферти з державного бюджету 1 290 414,900
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах 

1 290 414,900

Обсяг доходів спеціального фонду 1 484 010,963
Загальний обсяг бюджету 3 615 885,012

КПКВ Видатки 
Загальний фонд

О100  Державне управління 32 808,200
1000  Освіта 1 114 259,059
2000  Охорона здоров"я 193 075,800
3000  Соціальний захист та соціальне забезпечення 308 115,000
4000  Культура і мистецтво 126 195,700
5000  Фізична культура і спорт 101 832,600

Інші видатки (6080, 7100, 7300, 7400, 7600, 8100) 7 125,400
Видатки на утримання установ, фінансування 
програм та заходів 1 883 411,759

Субвенції загального фонду бюджету, усього: 152 410,925
у тому числі:
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9160

Дотація 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 за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету

26 249,900

9270

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб 

24 047,200

9210

Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраджали 
від домашнього насильства та насильства за ознакою 
статі

3 910,000

9310
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції (ІРЦ +приватні)

44 270,400

9330
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

21 655,900

9770 Інші субвенції 32 277,525
Резервний фонд 13 586,972

Всього видатки загального фонду 2 049 409,656
Спеціальний фонд

Кошти, що передаються із загального фонду на 
капітальні видатки 79 504,193

Екологічний податок 5 907,000
Відшкодування втрат с/г та л/г виробництва 808,400
На обслуговування кредиту 22,100
Субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт і 
утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах з 
державного бюджету

1 290 414,900
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Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних 
установ 186 880,663

Всього видатки спеціального фонду 1 563 537,256
Кредитування 2 938,100

загальний фонд 2 960,200

спеціальний фонд -22,100

Загальний обсяг бюджету 3 615 885,012
Б А Л А Н С (- дефіцит, + профіцит)


