
 
УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

ХІІІ сесії VІІІ скликання 

 

    від 23 липня 2021 року № 2 

 

Про виконання Борівського 

селищного бюджету за січень – 

червень 2021 року 

  

Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст..80 Бюджетного Кодексу України та, 

заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Борівської селищної 

ради про виконання  селищного бюджету за січень – червень 2021 року, 

селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника фінансового відділу Борівської селищної ради 

Тетяни ЛИМАНСЬКОЇ про виконання  селищного бюджету за січень – 

червень 2021 року взяти до відома. 

 

2.Дане  рішення вступає в законну силу з моменту його прийняття. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та соціально-економічного розвитку, підприємництва та 

інвестицій (Світлана МАРЧЕНКО). 

 

 

Борівський селищний голова                                Олександр ТЕРТИШНИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1
до рішення ХІІІ сесії  селищної  ради VIII скликання

(грн.)

Код 
бюджетної 

класифікації
Найменування

Затверджено 
місцевою радою 

на рік  з 
урахування змін 

План 
асигнувань на     
   І півріччя            

     з 
урахуванням 

змін

Виконано за       
    І півріччя              

Виконання до 
затвердженого  
з урахуванням   
змін  на                          
          І півріччя             

           (%)

Відхилення до 
затвердженого 

 плану з 
урахуванням 
змін  на                            

                І 
півріччя                        

             (+/- )

10000000 Податкові надходження 73318100.00 33662001.00 33667403.49 100.0 5402

11000000
Податок на доходи, податок на прибуток 
підприємств, податки на збільшення ринкової 
вартості

73318100 33662001 33667403 100.0 5402

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати28020000 15679838 15837280
101.0 157442

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 агентами1700000 874450 875246
100.1 796

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата10533404 1031550 1034430
100.3 2880

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування320000 150400 153411
102.0 3011

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування163400 163400 163484
100.1 84

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)500000 247800 247906
100.0 106

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення7100 2050 2072
101.1 22

13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти120000 27700 27712
100.0 12

13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу1450000 1360200 1364849
100.3 4649

13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату100000 25100 25300
100.8 200

14021900 Пальне 240000 179500 182930
101.9 3430

14031900 Пальне 810000 615900 621265
100.9 5365

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів225000 178150 201134
112.9 22984

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості12600 4250 4259
100.2 9

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості61000 16000 18097
113.1 2097

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості205000 50050 59558
119.0 9508

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості390000 231450 236484
102.2 5034

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 3500000 1483100 1484415
100.1 1315

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 5200000 2846750 2865094
100.6 18344

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1200000 102300 118875
116.2 16575

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1800000 831100 832043
100.1 943

від 23.07.2021 року  №2

ДОХІДНА  ЧАСТИНА

Звіт про виконання селищного бюджету по загальному фонду  за І півріччя 2021 року

Загальний фонд



18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25000 25000 29166
116.7 4166

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 132000 47200 47200
100.0 0

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 20000 0 1845
100.0 1845

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 3000 500 516
103.2 16

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 500000 434500 435046
100.1 546

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 4500000 2625800 2628715
100.1 2915

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків11580596 4427963 4169074
94.2 -258889

20000000 Неподаткові надходження 1418600 600900 673672 112.1 72772

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) 
державних або комунальних унітарних 
підприємств та їх об`єднань, що 
вилучається до відповідного бюджету, та 
дивіденди (дохід), нараховані на акції 
(частки) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є державна або 
комунальна власність

0 0 1 0.0 1

21010300
Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об`єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету

0 0 1 0.0 1

21080000 Інші надходження 47000 41400 41449 100.1 49

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 17000 11400 11448 100.4 48

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 
порушення законодавства у сфері виробництва та 
обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

30000 30000 30000 100.0 0

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 1371600 559500 632223 113.0 72723

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 777400 483200 554701 114.8 71501

220103000
Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань

8300 8300 9750 117.5 1450

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг
530000 235800 236991 100.5 1191

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 239100 239100 307960 128.8 68860

22090000 Державне мито
24200 6900 7124 103.3 224

24060300 Інші надходження 570000 69400 70398 101.4 998

РАЗОМ ДОХОДІВ загального фонду без 
урахування трансфертів 74736700 34262901 34341075 100.2 78174

40000000 Офіційні трансферти 64042169 35197676 34245495 97.3 -952181
41020100 Базова дотація 13124700 6562200 6562200 100.0 0

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 45666000 26418700 26418700 100.0 0

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій 629117 332000 332000

100.0 0

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 1941300 0 0

0.0 0

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок 
коштів освітньої субвенції 876579 429594 345289

0.0 -84305



41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 205920 88711 88702

100.0 -9

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 867867 867867 0

0.0 -867867

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 232082 0 0 0.0 0

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у 
системі охорони здоров`я за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 498604 498604 498604

100.0 0

УСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду 138778869 69460577 68586570 98.7 -874007

0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

21166609 10107279 9424036

93.2 -683243

0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

2394700 1311280 877590
66.9 -433690

1010 Надання дошкільної освіти 18032791 10391846 9783503 94.1 -608343
1021 Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти
19971095 10808844 10369794

95.9 -439050

1031 Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

45666000 26418700 26418700 100.0 0
1070 Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
2066000 1221037 1206143 98.8 -14894

1080 Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами

1888000 987460 977642 99.0 -9818
1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти
4347087 2338071 2321940 99.3 -16131

1142 Інші програми та заходи у сфері освіти 14500 14500 5430
37.4 -9070

1151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

34600 22958 6638
28.9 -16320

1152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів за рахунок освітньої субвенції

876579 429594 290135
67.5 -139459

1160 Забезпечення діяльності центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників

668487 372996 370621
99.4 -2375

1182 Виконання заходів, спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам

328988 328988 0

0.0 -328988

1200 Надання освіти за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

157013 88711 56352
63.5 -32359

2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

3052100 2395550 1758525 73.4 -637025
2111 Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної 
1091200 618900 343720 55.5 -275180

2144 Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

498604 498604 439022 88.1 -59582
2145 Централізовані заходи з лікування онкологічних 

хворих
20000 20000 20000 100.0 0

3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

3000 3000 2089
69.6 -911

3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян

450000 450000 396093
88.0 -53907

3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті

100000 100000 89880
89.9 -10120

3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 

4841400 2419760 2264903
93.6 -154857

3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, 
які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

40000 40000 34219
85.5 -5781

3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

562082 330000 131527
39.9 -198473

                                                                                                                            Загальний фонд 
ВИДАТКОВА ЧАСТИНА



4030 Забезпечення діяльності бібліотек 3034000 1578527 1536402 97.3 -42125
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

6774128 3582107 3437176
96.0 -144931

4081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

37580 37580 37546
99.9 -34

4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 36000 36000 31205
86.7 -4795

5011 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

40000 40000 0
0.0 -40000

5031 Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1732168 892430 835202
93.6 -57228

6013 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

989000 869156 791551 91.1 -77605
6030 Організація благоустрою населених пунктів 1918960 1740140 1364711 78.4 -375429
6071 Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 
затверджувалися або погоджувалися рішенням 
місцевого органу виконавчої влади та органу 
місцевого самоврядування, та розміром 
економічно обґрунтованих витрат на їх 
виробництво (надання)

300000 300000 300000

100.0 0

7130 Здійснення  заходів із землеустрою 112240 112240 29303 26.1 -82937
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій
385000 215000 180000 83.7 -35000

7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

261000 150000 117858
78.6 -32142

7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

33000 33000 12918 39.1 -20082
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха
40000 20000 14040 70.2 -5960

УСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду 143963911 81324258 76276415 93.8 -5047843

Секретар селищної ради Віталій КІЯН
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