
ДОХОДИ ДОХОДИ

ККД Доходи

10000000 Податкові надходження

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010100

11010400

11010500

13000000

13010000

13010100

13010200
13030000

13030100
14000000

14040000
18000000 Місцеві податки
18010000 Податок на майно

18010200

18010300

18010400

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

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

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

Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

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

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(крім рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування)
Рентна плата за користування надрами 
Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин загальнодержавного значення 
Внутрішні податки на товари та послуги  

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

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

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

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

ДОХОДИ

отг смт Чупахiвка

2019 2020 рік 2021 рік

9054836.00 7092430.90 10433000.00 10915565.00

5636336.00 4413401.76 6457700.00 6853465.00

2758498.00 2227234.34 3200600.00 3389400.00

2842873.00 2167775.58 3218100.00 3420100.00

34965.00 18391.84 39000.00 43965.00

21200.00 26087.68 36000.00 41200.00

21200.00 25663.02 35000.00 40000.00

0.00 17431.07 25000.00 28000.00

21200.00 8231.95 10000.00 12000.00

0.00 424.66 1000.00 1200.00

0.00 424.66 1000.00 1200.00

50000.00 52242.74 60000.00 63800.00

50000.00 52242.74 60000.00 63800.00

3347300.00 2600698.72 3879300.00 3957100.00
824100.00 629624.76 950000.00 1002000.00

0.00 1551.64 8000.00 10000.00

15900.00 26004.18 20000.00 23000.00

18800.00 11015.46 20100.00 22000.00

Фактичне 
надходження 
за 10 місяців 

2019 року



18010500
18010600
18010700
18010900
18050000 Єдиний податок 
18050300
18050400

18050500
Неподаткові надходження

21081100
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг

22012600

22090100

Офіційні трансферти
41020100 Базова дотація

41033900

41034200

41040200

41051500

41052000

Всього без урахування трансферт
Всього

Земельний податок з юридичних осіб  
Орендна плата з юридичних осіб  
Земельний податок з фізичних осіб  
Орендна плата з фізичних осіб  

Єдиний податок з юридичних осіб 
Єдиний податок з фізичних осіб 

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

Адміністративні штрафи та інші санкції 

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

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

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам

Медична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам

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

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

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих захворювань за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,

41400.00 56497.46 65000.00 68000.00
591200.00 377972.44 650000.00 675000.00
55300.00 84281.59 100000.00 115000.00
101500.00 72301.99 86900.00 89000.00

2523200.00 1971073.96 2929300.00 2955100.00
24700.00 17666.25 26000.00 29100.00
730000.00 391687.89 600300.00 620000.00

1768500.00 1561719.82 2303000.00 2306000.00

18800.00 26100.02 15000.00 15300.00
1000.00 1870.00 2000.00 1000.00
6100.00 1702.00 3000.00 3100.00

3000.00 1343.68 2000.00 2200.00

16711.59

8700.00 4472.75 8000.00 9000.00

13615580.00 12751670.27 9633800.00 0.00
2534000.00 3658000.00 0.00

4776900.00 5257100.00 0.00

2708600.00 718700.00 0.00

3516390.00 0.00 0.00

45670.00 0.00 0.00

34020.00 0.00 0.00

9073636.00 7118530.92 10448000.00 10930865.00
22689216.00 19870201.19 20081800.00 10930865.00



ДОХОДИ ДОХОДИ

ККД Доходи

10000000 Податкові надходження

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010100

11010400

11010500

13000000

13010000

13010100

13010200
13030000

13030100
14000000

14040000
18000000 Місцеві податки
18010000 Податок на майно

18010200

18010300

18010400

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

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

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

Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

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

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(крім рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування)
Рентна плата за користування надрами 
Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин загальнодержавного значення 
Внутрішні податки на товари та послуги  

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

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

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

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

ДОХОДИ
грн.

отг смт Чупахiвка

2022 рік

11436400.00

7244300.00

3582600.00

3615000.00

46700.00

47500.00

46000.00

31000.00

15000.00

1500.00

1500.00

66000.00

66000.00

4078600.00
1039600.00

12000.00

26000.00

25600.00



18010500
18010600
18010700
18010900
18050000 Єдиний податок 
18050300
18050400

18050500
Неподаткові надходження

21081100
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг

22012600

22090100

Офіційні трансферти
41020100 Базова дотація

41033900

41034200

41040200

41051500

41052000

Всього без урахування трансферт
Всього

Земельний податок з юридичних осіб  
Орендна плата з юридичних осіб  
Земельний податок з фізичних осіб  
Орендна плата з фізичних осіб  

Єдиний податок з юридичних осіб 
Єдиний податок з фізичних осіб 

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

Адміністративні штрафи та інші санкції 

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

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

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам

Медична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам

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

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

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих захворювань за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,

72000.00   

690000.00
122000.00
92000.00

3039000.00
33000.00
640000.00

2366000.00

16700.00
1000.00
3300.00

2400.00

10000.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11453100.00
11453100.00



ДОХОДИ

ККД Доходи
отг смт Чупахiвка

2019 рік
10000000 0.00
19000000 0.00
19010000 0.00

19010100 0.00

19010200 0.00

19010300 0.00
20000000 0.00
21000000 0.00

21110000 0.00
25000000 166185.00

25010000 166185.00

25010100 163185.00

25010200
25010300 3000.00
25020000
25020100

Всього без урахування трансферт 166185.00
Всього 166185.00

Податкові надходження  
Інші податки та збори 

Екологічний податок 
Надходження від викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
забруднення 

Надходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об`єкти 
Надходження від розміщення відходів у спеціально 
відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім 
розміщення окремих видів відходів як вторинної 
сировини 

Неподаткові надходження  
Доходи від власності та підприємницької діяльності  
Надходження коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва  

Власні надходження бюджетних установ  
Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством 
Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю 
Надходження бюджетних установ від додаткової 
(господарської) діяльності 
Плата за оренду майна бюджетних установ  
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  
Благодійні внески, гранти та дарунки 



ДОХОДИ

отг смт Чупахiвка
2020 рік 2021 рік 2022 рік

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
172562.00 183000.00 230000.00

172562.00 183000.00 230000.00

170562.00 180000.00 190000.00

2000.00 3000.00 40000.00

### 183000.00 230000.00
### 183000.00 230000.00



ВИТРАТИ

Код Найменування

отг смт Чупахiвка

2019 рік 2020 рік

Апарат

.0110150 3095200.00 3255000.00

.0112111 600000.00 1100000.00

.0113241 1410400.00 1700000.00

.0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 58157.00 350000.00

.0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 242000.00 250000.00

.0114060 800000.00 930000.00

.0115061 50000.00 25000.00

.0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 10000.00 15000.00

.0116014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 100000.00 100000.00

.0118330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 171000.00 282600.00

.0116030 Організація благоустрою населених пунктів 568000.00 850000.00

.0117130 Здійснення заходів із землеустрою 58000.00 160000.00

.0117461 700000.00 850000.00

.0117610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 12000.00 15000.00

Освіта

.06110160  Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах 350000.00 358000.00
.0611010  Надання дошкільної освіти 1530000.00 2000000.00

.0611020 Надання загальної  середньої освіти загальноосвітніми школами 8364890.00 7069700.00

.0611161 Забезпечення діяльності інших закладів освіти 450000.00 476000.00

.0613140 Оздоровлення та відпочинок  дітей 57000.00 57000.00

.0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 280000.00 365800.00

.0611090 Надання позашкільної освіти позашкільнии закладами освіти 198500.00 194000.00

Фінансовий відділ

.3710160
 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах     

553300.00 510000.00
.3719770  Інші субвенції з місцевого бюджету 57865.00 150000.00

.3719410
2754270 718700

Всього 18936812.00 21781800.00

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

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення 
`Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

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

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції



ВИТРАТИ
грн.

отг смт Чупахiвка

2021 рік 2022 рік

Апарат

3270000.00 3300000.00

1250000.00 1400000.00

1801508.00 1873568.00

370000.00 380000.00
265000.00 275000.00

981000.00 985000.00

35000.00 41000.00

17000.00 18000.00
110000.00 115000.00

160000.00 175000.00
95000.00 1000000.00

167000.00 172000.00

900000.00 930000.00

17000.00 22000.00

Освіта

410000.00 456000.00
2200000.00 2500000.00

7500000.00 8300000.00
500000.00 550000.00
60000.00 66000.00

410000.00 460000.00

240000.00 280000.00

Фінансовий відділ

535000.00 555000.00
200000.00 250000.00

100000.00 1200000.00

21593508.00 25303568
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