
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 06.02.2020 № 17 

м. Золотоноша 

 

Про звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік 

 

Заслухавши звіт начальника міського фінансового управління 

Коваленко О. В. про виконання міського бюджету за 2019 рік,  керуючись п. 1 

“а” ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, - виконком 

міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію начальника міського фінансового управління 

 Коваленко О. В.  про виконання міського бюджету за 2019 рік: загального 

фонду по доходах у сумі 282 918,4 тис. грн., по видатках – 270 994,8 тис. грн., з 

перевищенням доходів над видатками (профіцитом)  в сумі  11 923,6 тис. грн.; 

спеціального фонду по доходах у сумі  7 404,1 тис. грн., по видатках –            

15 796,1 тис. грн., кредитуванню – - (“мінус”) 7,9 тис. грн., з перевищенням 

видатків  над  доходами  (дефіцитом)  у сумі 8 384,1 тис. грн. взяти до відома 

(додаток додається). 

2. Звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік винести на розгляд 

чергової сесії.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О. М. та на міське фінансове управління 

(Коваленко О. В.). 

 

Міський голова                                                                          В.О. Войцехівський 
 

 

ПОГОДЖЕНО 

Перший заступник міського голови    О.М. Масло  

Керуючий справами       О.В. Шакура 

Начальника відділу організаційного 

забезпечення, контролю та кадрової роботи   В.А.Левченко 

Начальник юридичного відділу      Д.В.Сизько 

 

Коваленко 23762 



Проект 

 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від ________ 2020 № _____________ 

м. Золотоноша 
 

Про звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік 

 

Заслухавши звіт виконкому про виконання міського бюджету                  

за 2019 рік, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, 

господарської діяльності, міська рада відмічає, що структурними 

підрозділами міськвиконкому та фінансовим управлінням проведена 

відповідна робота щодо виконання бюджету, поліпшення соціально – 

економічної ситуації в місті. 

 

За звітний період до міського бюджету надійшло доходів          

290322,5 тис. грн., з них: до загального фонду – 282 918,4 тис. грн., або  

98,3% до затвердженого розписом на звітний період з урахуванням 

внесених змін, до спеціального фонду – 7 404,1 тис. грн.  

 

У складі доходів міського бюджету: 

доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) –                    

144 754,3 тис. грн. (102%); 

доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) –                  

5 524,5 тис. грн. (98,1%); 

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за 

рахунок відповідної дотації з державного бюджету – 1 050,2 тис. грн., або 

100%;  

субвенції з державного бюджету – 53 343,6 тис. грн., у тому числі: 

- освітня субвенція з державного бюджету – 32 283,7 тис. грн., або 

100%;  

- медична субвенція з державного бюджету – 21 059,9 тис. грн., або 

100%; 

субвенції з місцевого бюджету (державний бюджет) – 83 770,3 тис. 

грн., з них по загальному фонду: 

- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
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споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним 

будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових 

відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 

обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової 

енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних 

послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними 

договорам за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –

34 630,1 тис. грн., або 99%; 

- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  

– 510,8 тис. грн., або 55,7%; 

- субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 

виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також 

за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 41 241,4 тис. грн., або 86,8%; 

- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 

зазначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни , гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-

ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених 

пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують 

поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету – 1 005,7 тис. грн., або 100%; 

- субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 

надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг 

із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на 

утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих 

групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

– 2 124,3 тис. грн., або 99,8%;  

- субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщення для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за 
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рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 085,4 тис. грн., 

або 100%; 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 485,1 тис. грн., або 

46,6%; 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 156,6 тис. грн., або 100%;  

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 591,5 тис. грн., або 98,1%;  

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції (на 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 1 074,6 тис. грн., 

або 100%;  

- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 140,5 тис. грн., або 100%; 

- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету – 108,2 тис. грн., або 99,8%.  

 

Інші субвенції з місцевого бюджету  по загальному фонду –  616,1 

тис. грн., в тому числі: 

пільги на медичне обслуговування, громадянам постраждалим 

внаслідок ЧАЕС – 243,4 тис. грн.; 

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, 

технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне 

обслуговування – 15,6 тис. грн.; 

на виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу - захисту 

науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук – 33,7 

тис. грн.; 

виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і 

репресованим, які проживають на території області – 8,4 тис. грн.; 

на поховання учасників бойових дій т інвалідів війни – 3,4 тис. грн.; 

на виконання комплексної програми, щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників антитерористичної операції, родин Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців-

добровольців на 2018-2022 р.р. (санаторне лікування учасників 

антитерористичної операції в межах санаторних закладів області на умовах 

співфінансування з місцевими бюджетами ) – 18,0 тис. грн.; 

на виконання програми підвищення енергоефективності та 

зменшення споживання енергоносіїв – 32,6 тис. грн.; 

на виконання обласної програми медикаментозного забезпечення 

хворих із трансплантованими органами – 11,1 тис. грн.; 
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для надання субвенції м. Золотоноша для поточного ремонту ЗОШ 

№ 3 – 30,0 тис. грн. 

на вiдшкодування вартості препаратiв iнсулiну для хворих на  

цукровий та нецукровий діабет – 119,9 тис. грн.; 

на поточний ремонт навчальних класів Золотоніської дитячої 

музичної школи  - 50,0 тис. грн.; 

на поточний ремонт приміщення з заміною дверних блоків 

Золотоніської спеціалізованої школи №1 – 50,0 тис. грн. 

 

Інші субвенції з місцевого бюджету (обласний бюджет) по 

спеціальному фонду –  300,0 тис. грн. (капітальний ремонт стелі та частини 

підлоги приміщення дитячої музичної школи) 

Субвенції з місцевого бюджету (державний бюджет)  по 

спеціальному фонду – 1 579,6 тис. грн. (на придбання портального 

сміттєвоза та контейнерів). 

 

Видатки міського бюджету проведені у сумі 286790,9 тис. грн., у 

тому числі: по загальному фонду – 270 994,8 тис. грн., або 96,2% до 

затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, 

по спеціальному –  15 796,1  тис. грн. 

 

У складі спеціального фонду видатки: 

отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами – 1 979,1 тис. грн.; 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 1 479,8 тис. 

грн.; 

бюджету  розвитку – 12 337,2  тис. грн. 

 

За звітний період по загальному фонду перераховано міжбюджетні 

трансферти  Золотоніському районному бюджету у сумі 24 018,7 тис. грн., 

а саме: 

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (на 

утримання  вторинної медичної допомоги населенню КНП «Золотоніська 

РБЛ») – 21 301,0 тис. грн., у т.ч. забезпечення препаратами інсуліну хворих 

на цукровий та нецукровий діабет – 241,1 тис. грн.; 

на утримання об’єктів спільного користування та ліквідацію 

негативних наслідків діяльності –  2 717,7 тис. грн., у т.ч. відшкодування 

енергоносіїв – 2 506,9 тис. грн. 

 

У звітному періоді повернуто до спеціального фонду міського 

бюджету кредитів, наданих у минулі роки для кредитування громадян на 

будівництво (реконструкцію) та придбання житла  у сумі 7,9 тис. грн. 
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Керуючись п.  23  ч.  1  ст.  26  Закону  України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ч. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу  України, - 

 

міська рада  вирішила: 

 

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік: 

загального фонду по доходах у сумі 282 918,4 тис. грн., по видатках –   

270 994,8 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом)  в 

сумі  11 923,6 тис. грн.; 

спеціального фонду по доходах у сумі  7 404,1 тис. грн., по видатках –    

15 796,1 тис. грн., кредитуванню – - (“мінус”) 7,9 тис. грн., з перевищенням 

видатків  над  доходами  (дефіцитом)  у сумі 8 384,1 тис. грн. 

 

 

 

Міський голова                                                          В.О. Войцехівський 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Начальник  юридичного відділу      Д.В. Сизько 
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Проект 

Пояснювальна записка 

до звіту про виконання міського бюджету 

 за 2019 рік 

 
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 

Міський бюджет за 2019 рік виконано: по доходах у сумі 290 322,5 тис. грн., у тому 

числі по загальному фонду – 282 918,4 тис. грн., по спеціальному фонду – 7 404,1 тис. 

грн.; по видатках у сумі 286 790,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 270 994,8 

тис. грн., по спеціальному фонду – 15 796,1 тис. грн.; з перевищенням доходів над 

видатками у сумі 3 539,6 тис. грн., у т.ч. з перевищенням доходів над видатками по 

загальному фонду у сумі 11 923,6 тис. грн. та з перевищенням видатків над доходами по 

спеціальному фонду у сумі 8 384,1  тис. грн.; по кредитуванню у сумі – -(“мінус”) 7,9 тис. 

грн., у тому числі обсяг повернення кредитів, наданих у минулих роках, склав –                  

- (“мінус”) 7,9 тис. грн., (з них по спеціальному фонду – - (“мінус”) 7,9 тис. грн.). 

 

2. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

Стан справ в реальному секторі економіки 

Промисловість. У 2019 році у місті працює 17 промислових   підприємств 

основного кола, які формують його економічний потенціал. За 10 місяців 2019 року 

обсяги реалізації промислового виробництва становили 2 286 390,5 тис. грн., що 

становить  114,9% до відповідного періоду попереднього року (1 989 489,2 тис. грн.). У 

розрахунку на одну особу населення реалізовано продукції на 79 421,7 грн.   

Серед  видів діяльності переробної промисловості найбільш значимими за 

обсягами є виробництво харчових продуктів та напоїв, підприємствами якого реалізовано 

4,2% продукції області. Збільшені обсяги парфумерних виробів та продукції 

машинобудування. На кінець року проблематичним залишається ТОВ „Золотоніський 

завод залізобетонних виробів”. 

 

Щодо інвестиційної складової економічних процесів, то ситуація виглядає 

наступним чином.  

У січні-вересні 2019 року підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх 

джерел фінансування освоєно 315,543 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 2,9% 

менше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Головним джерелом 

фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та 

організацій (87,1%). 

У 2019 році із-за відсутності коштів добудова об’єктів, будівництво яких в 

попередні роки було розпочате за кошти ДФРР – РЧВ та басейн в гімназії ім. Скляренка,  

не проводилася. Недобудований басейн визнано об’єктом незавершеного будівництва та 

замовлена документація на його добудову, на ці цілі з місцевого бюджету використані 

кошти в сумі 325 252,0  тис. грн.  

Станом на 01.10.2019 року обсяг внесених в економіку міста прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу) становив 15,2 млн. дол. США, що на 6,3% більше, ніж 

на початок 2019 року. Найбільше їх зосереджено на підприємствах промисловості – 14,3 

млн. дол. США (94,1% загального обсягу).  

Для промоції інвестиційного потенціалу міста на його офіційному сайті  

сформовано інвестиційні пропозиції щодо об'єктів, ділянок, приміщень  до яких може 

бути залучено інвестиції. Даний продукт надає можливість інвестору самостійно 

ознайомитись з первинною інформацією про інвестиційний об'єкт чи земельну ділянку, а 

також отримати максимальні дані про соціально-економічний та інвестиційний стан  в 

цілому.  

Інформування зацікавлених інвесторів забезпечено через рубрику „Інвестиційна 

діяльність ” (http://www.zolo.gov.ua/page/investitsiina-diyalnist). 

http://www.zolo.gov.ua/page/investitsiina-diyalnist
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Проведено конкурс на визначення керуючої компанії Індустріальним парком 

„Золотоноша”. Наразі проводяться узгоджувальні роботи щодо підписання договору на 

його функціонування та визначення відповідальності всіх його учасників. 

За 9 місяців  2019 року в місті забезпечено позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в 

обсязі 45,0 млн. дол. США. Обсяг експорту товарів збільшився на 139,5% за рахунок 

збільшення поставок готових харчових продуктів – майже у 2 рази. Обсяг імпорту товарів 

зріс на 28,9% за рахунок збільшення закупівлі обладнання та механізмів, 

електротехнічного обладнання , сировини. 

У січні-вересні 2019 року в місті прийнято в експлуатацію  

1709 м2 загальної площі житла, що у 15,8 р. більше, ніж за відповідний період 

попереднього року.  

 

Фінансовий стан 
За січень-вересень 2019 року підприємства та організації м. Золотоноша отримали 

фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (оперативні дані) - 

прибуток в сумі 56,1  млн. грн., що на 12,8 млн. грн.  менше ніж за аналогічний період 

минулого року . 

У результаті діяльності 13 підприємств та організацій із 17 підзвітних одиниць 

отримали прибутки в сумі 105,1 млн. грн., що на 6,4 млн. грн. більше, ніж фактичні 

прибутки за січень-вересень 2018 року (98,7 млн. грн.). 

Сума отриманих за січень-вересень 2019 рік збитків становить 50,9  млн. грн. 

Порівняно з відповідним періодом минулого року (29,8 млн. грн.) збільшились на 21,1 

млн. грн.  

Рівень збитковості –11,8%. 

Споживчий ринок міста 
За аналітичними розрахунками обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що 

здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства по                     

м. Золотоноша  станом на 01.08.2019 року становив 153 866,2 тис. грн., або 110,3% до 

минулорічного показника. 

 В розрахунку на одну особу населення м. Золотоноша загальний обсяг роздрібного 

товарообороту за зазначений період склав  5 342,6  тис. грн.  

         За  І півріччя 2019 року підприємствами м. Золотоноша (без урахування бюджетних 

організацій і установ), для яких надання послуг є основним видом діяльності, реалізовано 

послуг на суму 82 869,6 тис. грн., що становить 112,1% відповідного періоду минулого 

року. 

 Обсяг послуг реалізованих населенню становив 15 844,0 тис. грн., що в розрахунку 

на одну особу  жителя за звітний період становив 557,9 тис. грн.  

 

Малий та середній бізнес 
Аналізуючи стан розвитку малого і середнього підприємництва в м. Золотоноша, 

можна зазначити, що завдяки проведенню комплексних заходів на державному рівні та 
результативній роботі інфраструктури підтримки підприємництва в місті фактично 
відсутня значна негативна динаміка росту основних показників діяльності суб’єктів 
господарювання, незважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію останніх років, 
зміни в законодавстві, коливання курсів валют, високий рівень інфляції. 

За даними ГУ ДФС у Черкаській області станом на 01.11.2019 року на обліку 

перебувало 122 малих підприємств та 1622 фізичних осіб-підприємців, з яких сплачують 

податки відповідно 77 юридичних осіб та стовідсотково фізичні особи – підприємці. 

Протягом 10 місяців 2019 року державну реєстрацію здійснили фізичні особи-

підприємці – 167 особи, юридичні  – 11 осіб. Припинили свою діяльність 5 юридичних 

осіб та 153 фізичних осіб-підприємців. 

Надходження до бюджетів усіх рівнів від усіх суб’єктів господарювання станом на 

01.11.2019 року становили 267 852,3 тис. грн., від малого підприємництва 35 393,0 тис. 

грн., у тому числі до місцевого бюджету 23810,7 тис. грн. 
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У 2019 році для розвитку малого та середнього бізнесу у рамках програми 

розвитку малого і середнього підприємництва на 2019-2020 роки проведена наступна 

робота:  

- координаційна рада за участю компанії „АУДИТ КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР”, де 

розглядалися питання щодо інновацій в податковому, трудовому законодавстві України, 

перевірок, бухгалтерського та податкового обліку; 

- за допомогою сайту Start Business Challenge створено кейси для формування моделі 

обраного виду бізнесу в м. Золотоноша. Після проходження тестів, людина отримує чітку 

інструкцію скільки потрібно отримати дозвільних документів та куди звертатися, який 

КВЕД відкривати, вартість послуги та інші корисні поради; 

- за участю інспекторів обласного управління праці та соціального захисту населення для 

підприємців міста було здійснено семінар про всі ступені проведення перевірок суб’єктів 

господарювання в зв’язку із зняттям  мораторію з 01.01.2019 року; 

- розроблені заходи з відкриття в кінці року Центру підтримки підприємництва. 

 

 Заробітна плата та доходи населення 

Середньомісячна заробітна плата по місту за 9 місяців 2019 року становить 8107,00 

грн., що на 1183,00 грн. більше, ніж у відповідному періоді 2018 року. 

Станом на 1 січня 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати має одне 

підприємство міста на суму 792, 5 тис. грн. Заборгованість зменшилась на 28, 5 тис. грн. 

порівняно до початку року. 

Стан погашення заборгованості із заробітної плати працівників міста щомісячно 

розглядається на засіданнях комісії з питань погашення заборгованості із заробітної 

плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Так, протягом  2019 року таких 

засідань було 12, на них заслухано 59 керівників підприємств-боржників та керівників 

підприємств, що не забезпечили виплату заробітної плати в межах встановленого 

законодавством мінімуму, або використовували найману працю на режимі неповного 

робочого дня чи укладали договори цивільно-правого характеру. Протягом звітного 

періоду головним спеціалістом-інспектором праці проведено 85 семінарів з 

представниками підприємств, установ, організації та ФОП міста щодо дотримання 

законодавства про працю. Під час проведення семінарів з керівниками проводиться 

інформаційно-роз’яснювальна робота щодо дотримання законодавства про працю. 

За 2020 рік було перевірено 38 підприємств, установ та організацій, де виявлено 52 

порушення нормативних актів з охорони праці, видано 38 довідок на їх усунення. 

Також перевірено 38 підприємств і організації різних галузей народного 

господарства та форм власності щодо атестації робочих місць.  

Проведено тижневик охорони праці. 

Важлива увага приділяється легалізації ринку праці міста. Робочою групою по 

легалізації протягом 2019 року проведено перевірку 145 суб'єктів підприємницької 

діяльності, виявлено 18 порушень та, як наслідок, легалізовано працю 17 осіб. З 

роботодавцями міста постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо 

недопущення використання найманої праці без відповідного оформлення. 

Міським управлінням праці та соціального захисту населення здійснюється нагляд за 

додержанням вимог законодавства під час призначення та виплати пенсій управлінням 

Пенсійного фонду України в Золотоніському районі. Протягом 2019 року перевірено 

1150 пенсійних справ (нове призначення – 433, перерахунки –  717) ,  що становить 

100%. Як результат, виявлено один випадок порушення норм чинного законодавства. 

Порушення на розмір пенсії не вплинуло. 

Станом на 01.01.2020 на обліку Золотоніській міськрайонній філії Черкаського 

обласного центру зайнятості перебуває 901 безробітний житель міста, з них за 

направленням центру зайнятості було працевлаштовано 268 безробітних громадян. 
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3. ДОХОДИ 

3.1. Загальний та спеціальний фонди в цілому 

Структура доходів міського бюджету за 2019 рік 

                                                                                                                                      тис. грн. 

Всього доходи – 290 322,5  

Власні та закріплені доходи – 

150 278,8 
Міжбюджетні трансферти – 140 043,7 

Загальний фонд – 

144 754,3 

Спеціальний 

фонд – 5 524,5 

Дотації  –        

1050,2 

Субвенції – 138 993,5 

Загальний фонд – 

137 113,9  

Спеціальний 

фонд – 

1 879,6 
 

 

Структура доходів міського бюджету за 2019 рік  

(тис.грн.)

Субвенції

138 993,5

47,9% Загальний фонд 

(без 

трансфертів)

144 754,3

49,9%

Дотації

1050,2

0,3%

Спеціальний 

фонд (без 

трансфертів)

5 524,5

1,9%

 

 

 

3.1.1. Власні надходження, фонди  в цілому 
   За 2019 рік до загального та спеціального фондів міського бюджету мобілізовано 

власних та закріплених доходів в сумі 150 278,8 тис. грн., або 101,9% до уточненого 

річного плану. Порівняно з 2018 роком надходження власних та закріплених доходів до 

загального та спеціального фондів збільшилось на 23 082,9 тис. грн., темп приросту 

становить 18,1%.  

Загальні показники виконання міського бюджету за  2019 рік по 

 складових доходів характеризуються наступним: 

        (тис. грн.) 

Вид надходжень 

Уточнений

план на 

2019 рік 

Фактично 

надійшло 

% 

викона

ння 

+ , - 

Власні і закріплені доходи загального фонду 

(без трансфертів) 141 900,0 144 754,3 102,0 2 854,3 

Дотації загального фонду 1 050,2 1 050,2 100,0 0 

Субвенції загального фонду 144 763,5 137 113,9 94,7 -7 649,6 

Доходи спеціального фонду (без 

трансфертів) 5 629,8 5 524,5 98,1 -105,3 

Субвенції спеціального фонду 1 954,6 1 879,6 96,2 -75,0 

ВСЬОГО 295 298,1 290 322,5 98,3 -4 975,6 

в т.ч.:                Загальний фонд 287 713,7 282 918,4 98,3 -4 795,3 

Спеціальний фонд 7 584,4 7 404,1 97,6 -180,3 
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Аналіз надходжень податків і зборів  

за 2019 рік у порівнянні з надходженнями за 2018 рік 
(тис. грн.) 

Вид надходжень 

Фактичні 

надходжен

ня за 2018 

рік 

Фактичні 

надходжен

ня за 2019 

рік 

Відхилення 

% сума 

Власні і закріплені доходи загального фонду 121 461,9 144 754,3 119,2 23 292,4 

Доходи спеціального фонду                       

(без трансфертів) 
5 734,0 5 524,5 96,3 -209,5 

ВСЬОГО 127 195,9 150 278,8 118,1 23 082,9 

 

3.1.2. Міжбюджетні трансферти 

  До бюджету м. Золотоноша за 2019 рік надійшло офіційних трансфертів в сумі 

140 043,7 тис. грн., з них:  

-  дотації до загального фонду в сумі 1050,2 тис. грн., виконання плану становить         

100%; 

- субвенцій до загального фонду в сумі 137 113,9 тис. грн., що становить 94,7% до 

уточненого річного плану, протягом року було зменшено планові показники на 5 459,2 

тис. грн.; 

- субвенцій до спеціального фонду у сумі 1 879,6 тис. грн., що становить 96,2% до 

уточненого річного плану. 

 

3.2. Загальний фонд 

3.2.1. Власні та закріплені надходження, фонди в цілому 

 За 2019 рік до загального фонду міського бюджету мобілізовано власних та 

закріплених доходів в сумі 144 754,3 тис. грн., або 102,0% до уточненого річного плану. 

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження власних та закріплених 

доходів до загального фонду зросли на 23 292,4 тис. грн., темп приросту становить 19,2%.    

 Загальний  фонд міського бюджету сформований  з 19 джерел надходжень. 
 

Податок на доходи фізичних осіб     

В складі доходів загального фонду 2019 року до міського бюджету надійшло 

податку на доходи фізичних осіб – 90 438,7 тис. грн. (102,0% до уточненого завдання, з 

ростом проти відповідного періоду минулого року – 120,2%).  

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді заробітної плати надійшов у сумі 79 781,6 тис. грн., 

що становить 102,2% до уточненого річного плану, план перевиконано на 1 701,6 тис. грн. 

У порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на 13 608,7 тис. грн. (+20,6%).  

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород 

та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького 

складу, що сплачується податковими агентами надійшов у сумі 9 127,1 тис. грн., що 

становить 100,3 % до уточненого річного плану, перевиконання склало 27,1 тис. грн. У 

порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на 1 265,3 тис. грн. (+16,1%).  

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшов у сумі 551,2 тис. грн., що 

становить 102,6% до річного плану, перевиконання склало 14,2 тис. грн. У порівнянні з 

2018 роком надходження збільшились на 219,1 тис. грн. (+66,0%).   

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування надійшов у сумі 978,8 тис. грн., що становить 100,7% 

до плану на 2019 рік, понад план отримано 6,8 тис. грн. У порівнянні з 2018 роком 

надходження збільшились на 112,8 тис. грн. (+13,0%).  

Податку на прибуток комунальних підприємств до міського бюджету надійшло 

20,2 тис. грн., що становить 101,0% до уточненого плану на 2019 рік, понад план отримано 
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0,2 тис. грн. У порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на 14,3 тис. грн. 

(+242,4%).  

    

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло до 

бюджету в сумі 1,8 тис. грн. У порівнянні з 2018 роком надходження зменшилися на 0,1 

тис. грн., спад – 5,3% 

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення надійшло в сумі 15,0 тис. грн., що становить 100,0% до 

уточненого плану на 2019 рік 

 

         Акцизного податку з пального (виробленого в Україні) отримано 713,7 тис. грн.,  

(89,2% до уточненого планового завдання на звітний період), спад проти відповідного 

періоду минулого року на 21,6% (-196,8 тис. грн.). 

         Акцизного податку з пального (ввезеного на митну територію України) 
отримано 2 928,5 тис. грн.,  (88,7% до уточненого планового завдання на звітний період), 

спад проти відповідного періоду минулого року на 20,8% (-770,0 тис. грн.). 

 У порівнянні з минулим роком до бюджету недоотримано коштів акцизного податку 

з пального разом на 966,8 тис. грн. (-21,0%), у зв’язку з зменшенням частки зарахування 

до загального фонду бюджету м. Золотоноша частини акцизного податку, виходячи з 

обсягів реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального за II 

півріччя 2018 та I півріччя 2019 року, які базуються на даних реєстраторів розрахункових 

операцій, відповідно до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в 

Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів 

місцевого самоврядування у 2019 році, затвердженого постановою КМУ від 27.03.2019 

№259.  

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів отримано 3 471,1 тис. грн. (100,6% до планового завдання на 

звітний період, або на 21,1 тис. грн. більше), проти відповідного періоду минулого року 

приріст 9,0% (+287,9 тис. грн.). 

 

Місцеві податки і збори 

За 2019 рік надійшло 43 113,3  тис. гpн. місцевих податків i зборів, що становить 

103,5% до уточненого річного плану. У розрізі податків надходження наступні. 

 

Плати за землю до міського бюджету надійшло в сумі – 20 813,9 тис. грн., що 

більше від плану на 994,9 тис. грн. (105,0% до уточненого річного завдання, проти 

минулого року надходження збільшились на 5 615,2 тис. грн., що становить 136,9%), у 

тому числі: орендної плати за землю 11 894,9 тис. грн. (101,9% до уточненого завдання, з 

ростом проти відповідного періоду минулого року – 104,8%). 

Із загальної суми надходжень місцевих податків питома вага плати за землю 

складає 14,4%. 

За 2019 рік до бюджету мобілізовано земельного податку з юридичних осіб в сумі 

8 054,8 тис. грн. (110,0% до річного завдання), що на 4 743,3 тис. грн. більше (+143,2%), 

ніж у минулому році.  

  За 2019 рік коштів від сплати земельного податку з фізичних осіб надійшло в сумі 

– 864,2 тис. грн. (103,9% до уточненого річного завдання, проти минулого року 

надходження збільшились на 326,8 тис. грн., (+60,8%)).  

До міського бюджету за 2019 рік мобілізовано 9 804,0 тис. грн. орендної плати  за  

землю з юридичних осіб (101,1% до уточненого річного завдання), проти минулого року 

надходження збільшились на 158,2 тис. грн.(+1,6%).  

Орендної плати за землю з фізичних осіб до міського бюджету надійшло у сумі 

2 090,9 тис. грн. (106,3% до уточненого річного завдання, проти минулого року 

надходження збільшились на 386,9 тис. грн., (+22,7%).  
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Станом на 01.01.2020 року по м. Золотоноша укладено 303 договори оренди 

земельних ділянок, з них: 102 договори з юридичними особами та 201 – з фізичними 

особами. 

  

 Податку на майно, відмінне від земельної ділянки надійшло до бюджету в сумі 

1 469,5 тис. грн., або 101,2% до уточненого завдання. Проти відповідного періоду 

минулого року більше на 114,4 тис. грн., або на 8,4%. 

 

Затверджене завдання на 2019 рік по збору за місця для паркування транспортних 

засобів виконано на 103,8% і отримано 142,2 тис. грн. Проти відповідного періоду 

минулого року надходження збільшились на 56,7 тис. грн., або на 66,3%. 

 

Туристичного збору до міського бюджету надійшло 15,3 тис. грн., що становить 

100,7% до плану, що більше на 10,6 тис. грн. (+225,5%) від минулого року. 

 

Транспортного податку надійшло в сумі 12,5 тис. грн., що менше на 24,0 тис. грн., 

або на 65,8 % порівняно із минулим роком. 

 

Єдиного податку за 2019 рік до бюджету надійшло в сумі 20 659,9 тис. грн. (102,1% 

до уточненого річного завдання), з ростом проти відповідного періоду минулого року – 

117,3% (+ 3 048,6 тис. грн.).  

Неподаткові надходження 

Планові показники неподаткових платежів за 2019 рік становили 3 947,9 тис. грн.  

За 2019 рік надійшло неподаткових платежів у сумі 4 037,2 тис. грн., що складає 

102,3% до планових показників звітного періоду. У розрізі податків надходження 

наступні: 

- частина чистого прибутку комунальних підприємств – 18,3 тис. грн., в 

порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились на 13,1 тис. грн., 

або в 2,5 рази; 

- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 206,1 тис. 

грн., або 103,1% до уточненого завдання, у порівнянні з відповідним періодом минулого 

року надходження зменшились на 200,6 тис. грн. (-49,3%); 

- плата за надання інших адміністративних послуг – 2 909,2 тис. грн., що 

становить 101,2% до уточненого річного завдання, що більше на 73,7 тис. грн. (+2,6%) у 

порівнянні з відповідним періодом минулого року; 

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 86,9 тис. грн., або 101,4% до 

уточненого завдання, з ростом до відповідного періоду минулого року на 38,4 тис. грн. 

(+79,2%); 

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень – 64,0 тис. грн., або 101,6% до уточненого завдання, що менше на 

10,0 тис. грн. (-13,5%) у порівнянні з відповідним періодом минулого року; 

- державне мито – 113,6 тис. грн., або 113,6% до уточненого плану за 2019 рік. У 

порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження зменшились на 21,0 тис. грн., 

(-15,6%), в тому числі надійшло: 

- державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, 

у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування надійшло в сумі 97,9 

тис. грн., на 17,9 тис. грн. більше (122,4%) до затвердженого плану, проти минулого року 

надходження зменшились на 13,5 тис. грн., спад – 12,1%;  

- державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України надійшло в сумі 15,7 тис. грн., на 4,3 тис. грн. 

менше (21,5%) до затвердженого плану, в зв’язку з зменшенням кількості звернень для 
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отримання паспортів, проти минулого року надходження зменшились на 7,5 тис. грн., 

спад – 32,3%; 

- плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна 
– 170,9 тис. грн., що становить 112,4% до уточненого плану за 2019 рік, у порівнянні з 

аналогічним періодом 2018 року надходження зменшились на 80,8 тис. грн., або на 32,1%; 

- адміністративні штрафи та інші санкції - 62,5 тис грн., 113,6% до уточненого 

річного завдання, приріст до минулого року 34,0 тис. грн., (+119,3%);   

- інші надходження (код платежу 24060300) – 405,7 тис. грн., або 101,4% до 

уточненого плану за 2019 рік. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року 

надходження зросли на 68,9 тис. грн., (+20,5%), в тому числі надійшло: 

- 250,3 тис. грн. – плати за добровільне відшкодування втрат від оренди землі; 

- 87,1 тис. грн. – плати за розміщення об’єктів зовнішньої реклами; 

- 24,3 тис. грн. – плати за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою; 

- 19,4 тис. грн. – плати за архівні послуги; 

- 7,9 тис. грн. – плати за організацію тимчасового сезонного торгового місця; 

- 5,9 тис. грн. – плати за реєстраційні внески від учасників аукціонів; 

- 4,8 тис. грн. – відшкодування судового збору; 

- 3,0 тис. грн. – повернення невикористаних бюджетних коштів минулих років; 

- 3,0 тис. грн. – плати за видачу дозволу на газифікацію. 

 

Коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, 

одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також 

валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі надійшло до бюджету в сумі 

14,8 тис. грн., що становить 100,7% до річного плану, в порівнянні з аналогічним періодом 

2018 року надходження зменшились на 1,0 тис. грн., або на 6,3%. 

 

У 2019 році, відповідно до рішення Золотоніської міської ради від 26.06.2018 № 35-

3/VII “Про встановлення плати за землю на земельні ділянки, що розташовані в 

адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради на 2019 

рік”, звільнено від сплати земельного податку органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, установи Міністерства оборони України, заклади, установи та 

організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого 

бюджетів, які користуються земельними ділянками, розташованими в адміністративно-

територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради.  

 

3.2.2. Міжбюджетні трансферти 

За 2019 рік до загального фонду міського бюджету надійшло офіційних 

трансфертів на загальну суму 138 164,1 тис. грн., що складає 94,8% до уточненого 

розпису, в тому числі: 

           дотацій з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровיя за рахунок відповідної дотації з 

державного бюджету  - 1 050,2 тис. грн. (100%); 

           субвенцій у сумі 137 113,9 тис. грн., або 94,7% до уточненого завдання, з них: 

- освітня субвенція з державного бюджету – 32 283,7 тис. грн. (100%); 

- медична субвенція з державного бюджету – 21 059,9 тис. грн. (100%); 

- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 

багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових 

відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну 

вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для 

споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за 

індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 

34 630,1 тис. грн. (99%); 
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- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 510,8 тис. грн. (55,7%); 

- субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сімיям з дітьми, малозабезпеченим 

сімיям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку , але не набула права на 

пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розкладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 41 241,4 тис. грн. (86,8%); 

- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 – 8 пункту 1 

статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

для осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва 

або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують 

поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 

1 005,7 тис. грн. (100%); 

- субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сімיях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату 

послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на 

утримання дитини в сімיї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 124,3 тис. грн. (99,8%); 

- 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 з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 

1 085,4 тис. грн. (100%); 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції – 485,1 тис. грн. (46,6%); 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 156,6 тис. 

грн. (100%); 

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету – 591,5 тис. грн. (98,1%); 

- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості 

освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 108,2 тис. грн. (99,8%); 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони 

здоровיя за рахунок коштів медичної субвенції (на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет) – 1 074,6 тис. грн. (100%); 

- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 

140,5 тис. грн. (100%); 

- інші субвенції з місцевого бюджету – 616,1 тис. грн. (94,2%). 

 

3.3. Спеціальний фонд 

До спеціального фонду міського бюджету за 2019 рік надійшло доходів у сумі 

7 404,1 тис. грн., або 97,6% до уточненого плану на рік.  
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3.3.1. Надходження без трансфертів 

Завдання на 2019 рік по спеціальному фонду (без трансфертів) виконане на 98,1% і 

до бюджету мобілізовано 5 524,5 тис. грн. 

Бюджет розвитку в цілому за 2019 рік виконано на 48,2%. До бюджету розвитку 

мобілізовано: 

- кошти від продажу землі в сумі 1 091,4 тис. грн., що менше на 1 008,6 тис. грн. (-48,0%) 

до затвердженого плану, в зв’язку  з економічною та фінансовою кризою, призвели до 

того, що багато фізичних та юридичних осіб, які подали клопотання, призупинили викуп 

земельних ділянок на невизначений термін, проти минулого року надходження 

зменшились на 594,6 тис. грн., спад - 35,3%; 

- кошти від відчуження майна в сумі 382,3 тис. грн., на 257,7 тис. грн. менше (-40,3%) до 

затвердженого плану, в зв’язку з не відведенням земельної ділянки під визначеним 

майном для продажу, проти минулого року надходження зменшились на 469,4 тис. грн., 

спад - 55,1%; 

- кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі 86,4 тис. 

грн., що становить 17,3% до затвердженого завдання на рік, що менше на 413,6 тис. грн. 

(Основні причини: за рахунок зменшення кількості зданих в експлуатацію об'єктів 

нерухомості та укладених із забудовниками договорів на сплату коштів пайової участі (в 

2019 – 3, 2018 році – 4, 2017 році – 8). 

Екологічного податку надійшло в сумі 174,0 тис. грн., на 3,5 тис. грн. менше до 

затвердженого завдання на рік і становить 98,0%, за рахунок зменшення надходжень по 

ПАТ «ЗМК» на 2,8 тис. грн., а також по Золотоніському коопунівермагу РАЙСТ на 0,4 

тис. грн., проти минулого року надходження збільшились на 52,0 тис. грн., або на 142,6%.  

Інші надходження до фондів охорони навколишнього середовища надійшло 

92,1 тис. грн., що становить 103,7% до затвердженого завдання на рік. 

Власні надходження бюджетних установ (кошти від надання платних послуг та 

інші джерела) надійшли в сумі 3 698,3 тис. грн. (174,2% до річного завдання, проти 

минулого року надходження збільшились на 903,5 тис. грн., або 132,3 %), у тому числі: 

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

надійшла в сумі 2 061,7 тис. грн. (108,6% до річного завдання, проти 2018 року збільшилась 

на 263,2 тис. грн., або 114,6%). Перевиконання плану на 164,1 тис. грн. виникло, в 

основному по відділу культури за рахунок батьківської плати за відвідування музичної 

школи; 

- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - надійшли в 

сумі 36,4 тис. грн. (26,4% до річного завдання, проти 2018 року зменшились на 111 тис. грн., 

або на 75,3%). Невиконання плану в сумі 101,5 тис. грн. виникло в основному за рахунок 

відділу освіту,  згідно рішення №46-4/ «Про ліквідацію Золотоніського навчально-

виробничого комбінату» (зупинено надання платних послуг з навчання водіїв категорії А, 

С); 

- плата за оренду майна бюджетних установ надійшла в сумі 92,7 тис. грн. (105,2% до 

річного завдання, проти 2018 року збільшилась на 21,3 тис. грн., або на 129,8%. 

Перевиконання плану на 4,6 тис. грн., виникло за рахунок збільшення орендарів в 

приміщені Міського будинку культури; 

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім 

нерухомого майна) надійшли в сумі 39,6 тис. грн., що менше проти минулого року на 1,7 

тис. грн.; 

- благодійні внески, гранти та дарунки надійшли в сумі 1 467,9 тис. грн. Проти минулого 

року збільшились на 731,7 тис. грн., або 199,4%. 

-  

3.3.2 Надходження трансфертів. 

За 2019 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло 1 879,6 тис. грн. 

офіційних трансфертів, у тому числі: 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів – 1 579,6 тис. 

грн. (100%); 
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- інші субвенції з місцевого бюджету (на соціально-економічний розвиток регіонів) – 300,0 

тис. грн. (80,0%).                                      

 

4. ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

4.1. Загальний та спеціальний фонд  в цілому 

Виконання  2019 року  в цілому складає  286 790,9 тис. грн., або 96,3% від 

уточнених розписом призначень. У порівнянні з 2018 роком обсяг фінансування 

зменшився на 21 608,7 тис. грн., або на 7,5 %. 

За 2019 рік  за загальним фондом міського бюджету виділено асигнувань на 

проведення видатків у сумі 270 994,8 тис. грн., або виконання склало 96,2 % від 

уточненого плану  (2018 рік – 295 285,4 тис. грн.), за спеціальним фондом – 15 796,1 тис. 

грн. (2018 рік -13 114,2 тис. грн.).  

Загальний обсяг видатків міського бюджет за 2019  рік  в розрізі галузей: 

тис. грн. 

 

КТКВ 
Видатки 

бюджету  

Загальний фонд Спеціальний фонд 

План на 

рік з 

урахува

нням 

змін 

Касові 

видатки 

за 

вказани

й період 

Кредитор

ська 

заборгова

ність 

% 

виконанн

я на 

вказаний 

період  

План на 

рік з 

урахува

нням 

змін 

Касові 

видатки за 

вказаний 

період 

% 

виконанн

я на 

вказаний 

період 

0100 
Державне 

управління 
23503,8 23156,1 0,0 98,5 24,0 23,5 97,9 

1000 Освіта 107168,0 104810,0 0,0 97,8 4760,0 4338,9 91,2 

2000 
Охорона 

здоров`я 
3674,8 3583,6 0,0 97,5 0,0 0,0 0,0 

3000 

Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення 

98188,5 90880,5 0,0 92,6 2478,6 2375,3 95,8 

4000 
Культура i 

мистецтво 
6862,4 6838,4 0,0 99,7 264,5 228,9 86,5 

5000 

Фiзична 

культура i 

спорт 

2239,4 2119,0 0,0 94,6 22,3 22,3 100,0 

6000 

Житлово-

комунальне 

господарство 

10687,0 10616,8 0,0 99,3 1217,3 1207,9 99,2 

7000 
Економічна 

діяльність 
4863,5 4823,1 0,0 99,2 8760,8 7125,4 81,3 

8000 
Інша 

діяльність 
189,0 148,6 0,0 78,6 504,9 504,9 100,0 

9000 
Міжбюджетні 

трансферти 
24231,0 24018,7 0,0 99,1 0,0 0,0 0,0 

  Усього  281607,4 270994,8 0,0 96,2 18032,4 15796,1 87,6 
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Видатки загального фонду міського бюджету 
на утримання установ і закладів комунального підпорядкування, 

фінасування програм і заходів за бюджетними програмами 

        2019 року               (тис. грн.)

Фізична культура і 

спорт

2141,3

0,7%

Соціальний захист 

та соціальне 

забезпечення

93255,8

32,5%

Культура і 

мистецтво

7067,4

2,5%

Державне 

управління

23179,6

8,1%

Освіта

109149,0

38,1%

Охорона здоров"я

3583,6

1,2%

Інші видатки

24395,5

8,5%

Трансферти іншим 

бюджетам

24018,7

8,4%

 

Питома вага галузей в загальному обсязі видатків становить: державне 

управління –8,1 %, освіта – 38,1 %, охорона здоров’я – 1,2 %, соціальний захист та 

соціальне забезпечення  - 32,5 %, культура і мистецтво – 2,5 %, фізична культура і спорт – 

0,7 %, житлово-комунальне господарство – 4,1 %, економічна діяльність – 4,2 %,  інша 

діяльність – 0,2 %, міжбюджетні трансферти районному бюджету – 8,4%; 

За звітний період профінансовані видатки міжбюджетних трансфертів в цілому 

у сумі 115 491,2  тис. грн., при уточненому плані 115 589,7 тис. грн., що становить 99,9%. 

   Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 року 6,1 тис. грн. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. 

Дебіторська станом на 01.01.2020 року рахується у сумі 4,5 тис. грн.,  та 

кредиторська заборгованість рахується у сумі 173,1 тис. грн.,  по спеціальному фонду 

(батьківська плата за харчування). 

 

4.2.  Загальний фонд: 

Виконання  2019 року  по загальному фонду складає  270 994,8 тис. грн., або 

96,2% від уточнених розписом призначень. У порівнянні з 2018 роком обсяг фінансування 

зменшився на 24 290,6 тис. грн., або на 8,2 %. 

Захищені статті та пріоритетні видатки загального фонду міського бюджету 

протягом 2019 року  профінансовані у сумі 245 758,5 тис. грн. (або виконання складає 

96,1%), що менше проти 2018 року на 21 995,0 тис. грн., або на 8,9 %. 

Так, профінансовано видатки на: 

 оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну 

плату – у сумі 118 733,2 тис. грн. (98,4 %), що більше ніж у аналогічному 

періоді минулого року на 14 544,1 тис. грн.; 

 оплату комунальних послуг та енергоносіїв – у сумі 12 006,8 тис. грн. 

(виконання становить 95,4 %), що більше ніж у аналогічному періоді 

минулого року на 873,3 тис. грн.; 

 продукти харчування – 4 740,5 тис. грн., або 95,2 %, що більше ніж у 

аналогічному періоді минулого року на 502,7 тис. грн.; 
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 медикаменти та перев’язувальні матеріали – у сумі 16,8 тис. грн. (або 

92,3%), що на 19,3 тис. грн. менше ніж у 2018 році; 

 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку матеріали – у сумі 305,5 тис. грн. (або 83,3%), що на 

7672,3 тис. грн. менше ніж у 2018 році; 

 поточні трансферти – у сумі 28648,3 тис. грн. (99,0%), що на 3772,1 тис. грн. 

більше минулого року; 

 соціальне забезпечення – 81 612,9 тис. грн. (виконання – 91,9%), що менше 

ніж у аналогічному періоді минулого року на 41 685,3 тис. грн.; 

 

За звітний період профінансовані видатки міжбюджетних трансфертів в цілому 

у сумі 24 018,7 тис. грн., при уточненому плані 24231,0 тис. грн., що становить 99,1%. 

Дебіторська  та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року 

відсутня.  

0100 Державне управління 

В цілому по загальному фонду освоєно видатків у сумі 23 156,1 тис. грн., що 

становить 98,5  % до уточненого річного плану. 

По ТПКВКМБ 0160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах" на утримання управлінь та 

відділів виконкому міської ради використано  21 891,6 тис. грн., або 98,5 %  до уточнених 

призначень на рік.  

За рахунок цих коштів на  оплату праці з  нарахуваннями використано 20310,2  тис. 

грн.; на оплату спожитих енергоносіїв – 580,1 тис. грн.; на оплату послуг (крім 

комунальних) – 376,2 тис. грн.; видатки на відрядження склали – 14,9 тис. грн.; придбання 

канцелярського приладдя, запасних частин до оргтехніки та автотранспорту, оплату 

послуг зв’язку, ремонту та обслуговування комп’ютерної техніки, експлуатаційних та 

транспортних послуг, та інші поточні видатки -  610,2 тис. грн. 

По ТПКВКМБ 0180 "Інша діяльність у сфері державного управління ” освоєно 

видатки у сумі 1 264,4 тис. грн., або 98,4 % до уточнених призначень на рік. Із загальної 

суми видатків використано кошти на виконання заходів передбачених: 

міською "Програмою соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2019 рік" 

– 468,6 тис. грн. та направлено на придбання квітів, подарунків – 175,9 тис. грн., 

матеріальна допомога головам квартальних комітетів – 139,5 тис. грн., судові витрати – 

153,2 тис. грн.;  

"Програми висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих 

органів друкованим засобом інформації – редакцією газети «Златокрай» на 2018 – 2022 

роки" – 711,8 тис. грн.; 

"Комплексна програми забезпечення функціонування та розвитку мобілізаційної 

готовності та мобілізації, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової 

готовності військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України  та 

Державної прикордонної служби України в місті на 2019-2022 роки" - 44,0 тис. грн. 

(придбання будівельних матеріалів); 

"Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських 

повноважень" – 1,0 тис. грн. (друк в ЗМІ матеріалів депутатів міської ради); 

міською програмою "Призовна дільниця на 2017-2019 роки" – 24,0 тис. грн. 

(придбання бензину та оргтехніки); 

Програма надання безоплатної правової допомоги населенню м. Золотоноша на 

2019-2020 р.р. – 5,0 тис. грн. 

Програма "Забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 р.р."  -10,0 (придбання 

бензину). 

Фактично зайнято 111 посад при штатній чисельності 122, кількість установ 16. 

Рішенням сесії міської ради від 22.10.2019 № 48-4/VII “Про внесення змін до рішення 

міської ради від 19.12.2018 № 41-53/VII  “Про структуру та штатну чисельність апарату 

міської ради та її виконавчих органів на 2019 рік ” введено у відділ «Центру надання 
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адміністративних послуг у м. Золотоноша» посаду державного реєстратора -1 штатна 

одиниця, адміністратора -1 штатна одиниця та 2 одиниці головного спеціаліста. 

 

Спеціальний фонд 

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду склали у сумі 23,5 тис. 

грн., з них:  

по бюджету розвитку у сумі 16,9 тис. грн. (придбано системний блок для 

архівного відділу -7,7 тис. грн. "Програма соціально-економічного розвитку м. 

Золотоноші на 2019 рік"); придбання багатофункціонального лазерного принтеру по 

програмі "Призовна дільниця" на 2017-2019 роки - 9,2 тис. грн. 

власні надходження – 6,6 тис. грн. (забезпечення витрат з проведення виборів 

народних депутатів до Верховної ради України та Президента України). 

 

1000 Освіта 

За звітний період на галузь  використано 104810,0 тис. грн.,  виконання складає  

97,8 % уточнених призначень, що більше проти 2018 року на 11 469,8 тис. грн.  

Із загальної суми видатків спрямовано кошти на: 

-   виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 85180,8 тис. грн. (81,3 %. від 

загального обсягу видатків галузі), що більше проти  2018 р. на 9932,8 тис. грн.; 

- на медикаменти – 15,1 тис. грн., що менше проти  2018 р. на 1,3 тис. грн.; 

- на  продукти харчування – 4345,6 тис. грн. (4,1%. від загального обсягу видатків 

галузі), що більше проти  2018 р. на 462,5 тис. грн.; 

- на проведення розрахунків за спожиті установами освіти енергоносіїв – 8859,9 

тис. грн. (8,5%. від загального обсягу видатків галузі), що більше проти  2018 р. на 472,6 

тис. грн.; 

- інші видатки склали –  6 408,6 тис. грн. (2018 р. – на  603,2 тис. грн. менше), 

або 6,1 % від загального обсягу видатків галузі). 

   Із загальної суми видатків використано кошти на виконання міських програм: 

"Комплексна програма розвитку загальнооосвітніх, дошкільних, позашкільних 

закладів м. Золотоноша на період 2016-2022 років" – 1 816,1 тис.грн.; 

"Комплексна програма розвитку загальнооосвітніх, дошкільних, позашкільних 

закладів м. Золотоноша на період 2016-2022 років" (безкоштовне харчування учнів 1-4 

класів) – 1383,2 тис.грн.; 

"Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських 

повноважень та порядок їх використання на 2019 рік" - 61,4 тис.грн.; 

В загальній сумі видатків 35 062,0 тис. грн. спрямовано за рахунок субвенцій, в 

тому числі: 

-   Освітня субвенція – 32 326,6 тис. грн.; 

- «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» 

становить -  50,3 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 - 458,3 тис. грн.; 

- Субвенція на виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу - захисту науково - 

дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук  – 33,7 тис. грн. 

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення якості освіти - 27,8 тис. грн.; 

- Субвенція на здійснення переданих видаткiв у сферi освіти за рахунок коштiв 

освітньої субвенції (на утримання педагогічних працівників у IРЦ)- 485,1 тис.грн. 

- Інші субвенції з обласного бюджету - 130,0 тис. грн.;  

- Дотація на утримання закладів освіти-1550,2 тис. грн .; 

Станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. 
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Спеціальний фонд 

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду склали у сумі 4 338,9 тис. 

грн., з них:  

- За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду 

міського бюджету профінансовано 337,4 тис. грн. 

- За рахунок коштів, наданих як плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано 1 794,2 тис. грн. 

- Бюджет розвитку міського бюджету склав 2207,3 тис. грн.. 

Серед капітальних вкладень наступні об’єкти: 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами - 44,1 тис. грн.; 

Придбання у  ЗОШ № 6 маршрутизатора та комутатора для безпровідної 

локальної мережі - 20,0 тис. грн; 

Заборгованість  за ПКД, авторський, технічний нагляд - 250,1 тис. грн.; 

Субвенції з обласного бюджету для закупівлі дидактичних матеріалів, сучасних 

меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для 

початкових класів - 133,2 тис. грн.; 

Співфінансування з міського бюджету 30% до Субвенції з обласного бюджету 

для закупівлі дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, 

відповідного мультимедійного контенту для початкових класів - 4,9 тис. грн.; 

Придбання ЗОШ №3 мотоножиці - 6,5 тис. грн.; 

Капітальний ремонт спортивного майданчику спеціалізованої школи №2, ПКД, 

експертиза, технічний та авторський нагляд - 55,3 тис. грн.; 

Придбання акордеону - 10,0 тис. грн.; 

На капітальний ремонт внутрішнього опорядження стін, стелі та частини підлоги 

в частині приміщення Золотоніської дитячої музичної школи по вул. Шевченка, 167 м. 

Золотоноша, Черкаської області - 726,8 тис. грн.; 

Субвенція з ОДА на соціально - економічний розвиток територій на "Капітальний 

ремонт внутрішнього опорядження стін, стелі та частини підлоги в частині приміщення 

Золотоніської дитячої музичної школи - 300,0 тис. грн.; 

Закінчення робіт по капітальному ремонту покрівлі Золотоніської дитячої 

музичної школи по вул. Шевченка 167 м. Золотоноша Черкаської області- 200,0 тис.грн.; 

Придбання обладнання довгострокового користування (Коректор газу ОE-VT-32) 

- 16,0 тис.грн.; 

Для оновлення матеріально-технічної бази - 287,7 тис.грн.; 

співфінансування 30% для придбання персональних комп’ютерів для закладів 

загальної середньої освіти - 34,5 тис.грн.; 

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти (придбання персональних компютерів)- 80,4 тис.грн.; 

Придбання обладнання довгострокового користування у ЗОШ № 2 ( Шафа WNL 

208 RAL 7035) - 18,7 тис.грн.; 

Капітальний ремонт приміщення КУ ІРЦ вул. Благовіщенська, 87 м. Золотоноша 

Черкаської області. ПКД, експертиза - 19,1 тис.грн. 

 

2000 Охорона здоров’я  

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради та на утримання Центру 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги спрямовано кошти 3 583,6 тис. грн., або 

97,5 % до уточнених річних призначень.  

В загальній сумі видатків спрямовано інші субвенції з обласного бюджету у сумі 

131,0 тис. грн.: 

- на виконання обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із 

трансплантованими органами на 2017–2020 роки (на умовах співфінансування) у сумі 11,1 

тис. грн., при уточненому плані – 11,1 тис. грн. (або 100%); 
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- централізовані заходи з лікування хворих на  цукровий та нецукровий діабет  

(відшкодування вартості препаратів інсуліну для хворих на цукровий та нецукровий 

діабет) у сумі 119,9 тис. грн., при уточненому плані – 119,9 тис. грн. (або 100%). 

Крім того спрямовано субвенція  з державного бюджету у сумі 937,7 тис. грн.: 

 - на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань в сумі 140,5 тис. грн. при уточненому плані 140,5 тис. грн. (КПКВКМБ 

2146) (або 100 %); 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування 

хворих на  цукровий та нецукровий діабет) у сумі 797,2 тис. грн., при уточненому плані – 

833,6 тис. грн. (КПКВКМБ 2144), що складає 95,6% до річного плану. Станом на 01.01.20 

залишок невикористаної субвенції становить 36,3 тис. грн. 

За рахунок загального фонду бюджету профінансовано – 2 514,9 тис. грн., з них: 

"Програма розвитку медицини та медичного обслуговування населення м. 

Золотоноші на 2016-2020 роки"- 1367,1 тис. грн. (ургентні пакети – 54,9 тис. грн., 

медикаменти для пологів – 45,6 тис грн., пільгові медикаменти – 773,9 тис. грн., оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв – 492,7 тис. грн.); 

"Програми забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні 

захворювання на 2018-2020 роки" – 591,4 тис. грн.; 

"Програма забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 

технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2019-2021 роки"- 205,4 тис. грн.; 

Міська цільова програма "Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий 

інсулінозалежний діабет" на 2019 рік – 351,0 тис. грн. 

 

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 

На соціальний захист населення та соціальне забезпечення  спрямовано 

кошти в сумі 92 101,9 тис. грн., з них по загальному фонду – 90 880,5 тис. грн. (або 

виконання 92,6%) , по спеціальному фонду – 1 221,4 тис. грн. 

 

У загальній сумі видатків спрямовано по загальному фонду у сумі 89 173,9 тис. 

грн. по Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради, з них: 

В загальній сумі видатків спрямовано субвенції по загальному  фонду : 

-  з державного бюджету  в сумі 78 506,5 тис. грн., (2018 – 121 202,1 тис. грн.), в 

тому числі: 

допомоги – 41 233,9 тис. грн. (2018 – 41 749,7 тис. грн.); 

пільги  – 8 636,5 тис. грн. (2018 – 7 200,1 тис. грн.); 

субсидії  – 26 504,3 тис. грн. (2018 – 72 252,3 тис. грн.); 

-  інші субвенції (обласний бюджет) – 288,8 тис. грн. 

пільгове медичне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС – 243,4 

тис. грн.. (ТПКВКМБ 3050); 

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів,мотоколясок і на транспортне обслуговування – 14,3 тис. грн., 

(ТРКВКМБ 3171); 

забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, профпідготовки учасників 

АТО – (співфінансування) за рахунок міського бюджету 17,5 тис. грн., виплату 

щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на 

території області – 8,4 тис. грн.. (ТПКВКМБ 3242); 

видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок 

війни – 5,2 тис. грн.,  (ТПКВКМБ 3090). 

Кредиторська заборгованість  та дебіторська заборгованість відсутня. 

По Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  освоєно 15 363,2 тис. грн.  



  17  

У загальному обсязі видатків найбільшу питому вагу займають видатки на 

утримання Золотоніського міського центру соціальної допомоги (ТПКВКМБ 3104 

"Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю") – 7 870,4 тис. 

грн.  

У загальній сумі видатків спрямовано по загальному фонду на заробітну плату з 

нарахуваннями – 6 198,9 тис. грн.; оплату енергоносіїв – 956,5 тис. грн., продукти 

харчування - 138,9 тис. грн.; предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 416,8 тис. 

грн.; оплату послуг (крім комунальних) – 135,9 тис. грн.; інші поточні видатки по 

загальному фонду - 23,4 тис. грн.  

На виконання міської програми для пільгових категорій населення міста 

Золотоноша на 2019 рік – видатки склали 2 467,3 тис. грн.. (ТПКВКМБ 3031, 3032, 3033, 

3035). 

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради використані кошти у 

сумі 1 412,3 тис. грн., або 94,9 % до уточнених річних призначень. 

За звітний період видатки загального фонду на соціальні програми галузі сім’ї, 

жінок та молоді у сумі 278,1 тис. грн. профінансовані на реалізацію : 

- утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ТПКВКМБ 

3121) – 24,8 тис. грн., або 100 %. У загальній сумі видатків спрямовано на заробітну плату 

з нарахуваннями – 22,4 тис. грн., оплату енергоносіїв – 2,4 тис. грн.; 

- соціальні заходи у справах молоді (ТПКВКМБ 3112,3131) на виконання міської 

"Програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2020 роки" – 

253,3 тис. грн., або 99,6 %. 

На соціальний захист і соціальне забезпечення населення профінансовані 

видатки в сумі 1 134,2 тис. грн. на реалізацію: 

- інші видатки на соціальний захист населення (ТПКВКМБ 3242) направлено – 

774,0 тис. грн., або 92,5 % в т.ч. на виконання міських програм: 

"Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників 

антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста 

Золотоноші "Турбота" на 2019 рік" – 418,0 тис. грн., які направлено на надання 

матеріальної допомоги (на лікування, поховання, пожежу, скрутний матеріальний стан, 

зубопротезування, відшкодування енергоносіїв) – 195,1 тис. грн., матеріальна допомога 

АТО – 62,0 тис. грн., відшкодування витрат по навчанню в музичній школі – 30,6 тис. 

грн., путівки ветеранам ВВВ – 32,0 тис. грн., відшкодування 50% абонплати за міський 

телефон – 6,2 тис. грн., пільгова підписка газети «Златокрай» - 92,1 тис. грн.; 

"Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських 

повноважень та порядок їх використання на 2019 рік" – 46,0 тис. грн.; 

"Програма підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані  для 

проходження служби за контрактом у 2019 році" – 310,0 тис. грн. 

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворих, які не 

здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (ТПКВКМБ 3160) 

("Турбота") – 19,6 тис. грн., або 62,8 % (2018 рік – 16,6 тис. грн.). 

 - надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з 

інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (ТПКВКМБ 3192) спрямовано 

340,6 тис. грн., або 100 % (відповідний період 2018 року – 276,4 тис. грн.), з них на 

виконання міської програми "Турбота": 

- фінансове утримання голови ради ветеранів і праці – 97,2 тис. грн.; 

- фінансова підтримка ради ветеранів – 30,7 тис. грн.; 

- фінансова підтримка діяльності спілки Афганістану – 78,7 тис. грн.; 

- фінансова підтримка діяльності ГО "Союз Чорнобиль" – 45,0 тис. грн.; 

- фінансова підтримка ГО спілки учасників АТО та волонтерів – 80,0 тис. грн.; 

- фінансова підтримка ТОВ "Глухих" - 5,0 тис. грн.; 

- фінансова підтримка ТОВ "Сліпих" – 4,0 тис. грн. 
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По Відділу освіти Золотоніської міської ради використані кошти  у сумі 294,3 

тис. грн., або 95,8 % до уточнених призначень звітного періоду. 

На виконання міської програми - "Програма соціальної підтримки ветеранів 

війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та 

соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2019 рік" (відшкодування 50 

% проїзду автотранспортом учнів 1-4 класів) – видатки загального фонду склали 13,1 тис. 

грн., або виконання складає 54,4 % до уточнених річних призначень (ТПКВКМБ 3033). 

"Програма оздоровлення та відпочинок дітей і учнівської молоді на 2016-2020 

роки" - 268,5 тис. грн. 100,0 % до уточнених призначень на рік, в пришкільних таборах - 

48,5 тис. грн.( з розрахунку 7 путівок по 6,93 тис. грн.) в закладах праці та відпочинку, 

наметових таборах та містечках – 220,0 тис. грн.( з розрухунку 40 грн на день на 1 дитину) 

(ТПКВКМБ 3140) 
На одноразові виплати дітям-сиротам,яким виповниться 18 років – 12,7 тис. 

грн., або 87,6 % до уточнених річних  призначень (ТПКВКМБ 3242).  

 

Спеціальний фонд 
По спеціальному фонду на утримання Золотоніського міського центру соціальної 

допомоги (ТПКВКМБ 3104) протягом звітного періоду проводились видатки власних 

надходжень у сумі 68,3 тис. грн..,та гуманітарної допомоги на суму 1 085,5 тис. грн. По 

бюджету розвитку видатки склали у сумі 215,7 тис. грн. для оплати 50% від вартості  

автомобіля RENAULT LODGY INTENSE (очікувана вартість становить 480000,00 грн. та 

сплата 5% від вартості автомобіля до пенсійного фонду), по програмі соціальних 

перевезень Черкащини - реалізація проекту з БО «Фонд Родини Нечитайло»    

 

4000 Культура і мистецтво   

Установи та заходи культури протягом звітного періоду профінансовані в 

обсязі 6 838,4 тис. грн. (або виконання 99,9%)  (2018 рік – 6 626,9 тис. грн.). 

Видатки  на  заробітну плату з нарахуваннями складають 5 973,8 тис. грн. (2018 рік – 

5378,9 тис. грн.),  за спожиті енергоносії – 282,6 тис. грн. (2018 рік – 228,5  тис. грн.),  за 

рахунок коштів загального фонду проведені заходи на загальну суму – 139,0  тис. грн. 

(заходи святкування 8 березня – 1,8 тис. грн., 9 травня День пам'яті та примирення – 5,2 

тис. грн., свято Івана Купала - 0,25 тис. грн., День Незалежності України – 1,8 тис. грн., 

фестиваль Чорнобривців – 104,7 тис. грн., день закоханих  - 1,3 тис. грн., Ліга Сміху – 12,1 

тис. грн., Різдвяні зустрічі – 0,6 тис. грн., Пасха – 5,8 тис. грн., Зняття відеокліпу – 5,5 тис. 

грн.  Кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість становить – 6,1 

тис.грн.  
 

Спеціальний фонд 

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду склали у сумі 228,9 тис. 

грн., з них:  

- За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду 

міського бюджету профінансовано 28,5 тис. грн.; 

- За рахунок коштів, наданих як плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано 116,0 тис. грн.; 

- Бюджет розвитку міського бюджету склав 84,4 тис. грн.. 

  Серед капітальних вкладень наступні об’єкти: 

                 Виготовлення проектно-кошторисної документації та початок робіт по об'єкту 

"Капітальний ремонт елементів опорядження приміщень фойє, вестибюлю та холу 

міського будинку культури по вул. Садовий проїзд, 4 в м. Золотоноша, Черкаської 

області"- 29,4 тис.грн.; 

                  На придбання ноутбука- 55,0 тис.грн. 
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5000 Фізична культура і спорт 

На фінансування  закладів  та заходів  фізичної культури і спорту спрямовано 

кошти загального фонду – 2 119,0  тис. грн., або виконання складає 94,6 % до уточнених 

річних призначень (2018 рік – 1126,8 тис. грн.). 

По відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету  із 

загальної суми видатків по фізичній культурі і спорту видатки на утримання ДЮСШ 

(КПКВКМБ 5031) проведено в сумі 2 033,9 тис. грн.  (2018 рік – 1095,1 тис. грн.), з них 

на заробітну плату з нарахуваннями – 863,6 тис. грн., оплата енергоносіїв – 57,9 тис. грн.   

Із загальної суми видатків використано кошти на виконання "Програми щодо виділення 

коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх 

використання на 2019 рік"- 3,4 тис. грн. 

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради використані кошти в 

сумі 85,1 тис. грн., або 99,4 % до уточнених призначень на рік. Кошти направлено на 

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

(ТПКВКМБ 5011) у сумі 34,0 тис. грн. (Програма розвитку фізичної культури і спорту в 

місті на 2016-2020 роки) та на підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність (ТПКВКМБ 5062) - 51,1 тис. грн. 

(Програма розвитку футболу в місті на 2017 -2020 роки) в т.ч. ФК «Спартак» - 42,0 

тис.грн. (заявочний внесок), ГО «Профіспорт» - 5,0 тис. грн. (спортивна форма), ГО 

«Центуріон» - 4,1 тис. грн. (спортивна форма). 

Станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.  

Спеціальний фонд 

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду склали у сумі 22,3 тис. 

грн., з них:  

- За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду 

міського бюджету профінансовано 21,8 тис. грн. 

- За рахунок коштів, наданих як плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано 0,5 тис. грн. 

 

 

6000 Житлово-комунальне господарство 

По управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради на видатки житлово-комунального господарства спрямовано 

коштів з міського бюджету в сумі 10 616,8 тис. грн., що становить 99,3 % до уточнених 

річних призначень, з них: 

 (ТПКВКМБ 6030) освоєно 9 165,0 тис. грн. в т.ч. по "Програмі реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" 

виконано 9066,3 тис. грн. (КЕКВ 2210 – 552,9 тис. грн., у т.ч. встановлення банерів, 

таблички, придбання гранвідсіву та  розчину  природного бішофіту «АНТИ ЛІД» - 33,3 

тис. грн. (облаштування площі Героїв Майдану (придбання матеріалів) – 447,6 тис. грн. 

(мішки для збору та вивозу ТПВ, тощо – 72,0 тис. грн.), КЕКВ 2240 –  7 372,3 тис. грн., у 

т.ч. 47,8 тис. грн. (проведення тендерів), 22,4 тис. грн. (встановлення дорожніх знаків), 

206,1 тис. грн. (обслуговування світлофорних об’єктів), 2 481,8 тис. грн. (ТОВ «Базис 

плюс» ), 337,6 тис. грн. (КП «Міський водоканал»), 422,4 тис.грн. (ПП « ГРІН  ТАУН),  

2138,5 тис. грн. (послуги з прибирання снігу), 1342,0 тис. грн. (послуги з технічного 

обслуговування систем вуличного освітлення та введення в експлуатацію систем 

освітлення громадських місць), 13,8 тис. грн. (приєднання електроустановок), 14,0 тис. 

грн. (стерилізація бездомних тварин), 162,6 тис. грн. (поточний ремонт тротуарів, 

вирівнювання поверхні у парку ім. Т.Г.Шевченка), 183,3 тис. грн. (облаштування площі 

Героїв Майдану), КЕКВ 2273 – 1 141,1 тис. грн., у т.ч. освітлення вулиць, зони відпочинку 

«Фонтани», площі Героїв Майдану та світлофори; 

"Програма забезпечення правопорядку в м. Золотоноша на 2016-2020 року" 

освоєно 26,6 тис. грн. (сервісне обслуговування систем відео спостереження по м. 

Золотоноша, ремонт  систем відео спостереження  ); 



  20  

"Програма щодо виділення коштів для забезпечення  виконання  депутатських  

повноважень та порядок їх використання на  2019 рік" – 72,1  тис. грн. (придбання 10-ти  

ліхтарів для вуличного освітлення вулиць: Санаторної, Леонтовича, Запорізької та 

Б.Хмельницького, придбання матеріалів та поточний ремонт вуличного освітлення вул. 

Павлова (заміна 2 ліхтарів), вул. Нечуя-Левицького (заміна 1 ліхтаря), вул. Негоди (заміна 

2 ліхтарів), придбання лавок дерев’яних 2м на залізних ногах в кількості 2 шт., які будуть 

встановлені на прибудинковій території ж/б по вул. Обухова, 30, придбання  ліхтарів та 

ламп для освітлення  двору  ж/б Шевченка,115 в м. Золотоноша, бордюр тротуарний, 

придбання матеріалів для облаштування спортивного майданчика на кварталі №2  вул. 

Залізнична). 

(ТПКВКМБ 6014) "Програма реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" – 812,7 тис. грн. (надання 

консультаційних послуг в сфері електронних закупівель, переможець  відкритих торгів, 

утилізація сміття та поводження зі сміттям). 

(ТПКВКМБ 6011,6017) – 639,1 тис. грн. в т.ч. по "Програмі реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" – 

611,4 тис. грн., матеріали для встановлення котлів в приміщенні гуртожитку по вул. 

Привокзальна,11, заміна  каналізаційних  люків на подвір’ї ОСББ Добробут-68 по вул. 

Шевченка,68, послуга електронного цифрового підпису (ведення квартирної черги), 

"Програма  щодо виділення коштів  для забезпечення  виконання  депутатських  

повноважень  та порядок їх використання на  2019 рік"  - 27,7 тис. грн. (Заміна  

каналізаційних  люків  на  подвір’ї ОСББ Добробут - 68 по вул.Шевченка,68 – 1,7 тис.грн., 

Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту системи електропостачання 

житлового будинку по вул. Незалежності,37, 37а – 10,0 тис. грн., Облаштування 

вуличного освітлення по вулиці Є. Півня - 6,0 тис.грн., послуги з технічного 

обслуговування освітлення вул.  Коробкова та Київська -10,0 тис.грн.). 

 

Спеціальний фонд 

По управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради на  видатки житлово-комунального господарства спрямовано 

видатки бюджету розвитку в сумі 1 207,9 тис. грн. 

"Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2019 рік" (КПКВК  

МБ 1216017)  "Інша  діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-

комунального  господарства" освоєно видатків у сумі 40,0 тис. грн. (лічильник теплової  

енергії  Qalco (SKS-3) для адмінбудівлі по вул. Шевченка,70), (КПКВК  МБ  1216030) 

"Організація благоустрою населених пунктів" – 82,5 тис. грн., у т.ч.  "Програма соціально-

економічного розвитку м. Золотоноші на 2019 рік" – 37,0 тис. грн. (ПКД по будівництву 

пам’ятника  воїнам АТО на території  "Меморіального парку" по вул. Шевченка в м. 

Золотоноша), "Програма реформування  і розвитку  житлово – комунального господарства 

м.Золотоноша на 2018-2020 роки" – 16,0 тис.грн. (Автобусна зупинка (металева 

конструкція)) та "Програма щодо виділення коштів  для забезпечення  виконання  

депутатських  повноважень  та порядок їх використання на 2019 рік" – 29,5 тис. грн. 

(придбання  комплексу  гімнастичного з баскетбольним щитом та гойдалкою на жорсткій 

підвісці, придбання турніка  різновисокого).  

По управлінню праці та соціального захисту населення по КПКВК  МБ 

0816083 "Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа" – 1 085,4 тис. грн.  

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 

01.01.2020  відсутня. 
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7000 Економічна діяльність  

За напрямком Економічна діяльність використано кошти загального фонду 

міського бюджету у сумі 4 823,0 тис. грн., або 99,2 % уточнених річних призначень. 

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради використані кошти  у 

сумі 222,7 тис. грн., або 84,6 %. Кошти направлено на виконання  

"Програми соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2019 рік" 

(ТПКВКМБ 7363) – 42,1 тис. грн.(підготовка дозвільних документів для введення в 

експлуатацію ЦНАП); 

"Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоресурсів м. Золотоноша на 2017-2020 роки" - компенсація відсотків по 

енергоощадному кредитуванню (ТПКВКМБ 7640) - 92,9 тис. грн., у т.ч. Інші субвенції з 

обласного бюджету – 32,6 тис. грн. 

На виконання "Програми міжнародного співробітництва на 2019-2022 роки" 

(ТПКВКМБ 7630)  – 73,3 тис. грн. (прийом іноземних делегацій). 

На виконання "Програми соціально-економічного розвитку м. Золотоноша на 

2019 рік" (ТПКВКМБ 7680) – 14,4 тис. грн. (членські внески в Асоціацію міст). 

По управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради освоєно видатки на транспорт, транспортну інфраструктуру, 

дорожнє господарство  - в сумі 4 600,2 тис. грн., виконання складає  100% до уточнених 

річних призначень (ТПКВКМБ  7461). Здійснено аварійно-ямковий ремонт дорожнього 

покриття вулиць вул. Шевченка, Визволення, Благовіщенська, Черкаська, Новоселівська, 

Баха, Полатайло, Монастирська, Заводська, Незалежності, Садовий проїзд. ("Програма 

утримання та ремонту доріг комунальної власності у м. Золотоноша на 2018-2020 роки"). 

 

Спеціальний фонд 

Відповідно до "Програми економічного та соціального розвитку м. Золотоноші на 

2019 рік" спрямовано видатки бюджету розвитку у сумі  7 125,5 тис. грн., або 81,3 %: 

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради використані кошти  у 

сумі 746,4 тис. грн., у т.ч. завершення робіт щодо розробки проектної документації на 

встановлення меж м. Золотоноша - 100,0 тис. грн., реконструкція нежилого приміщення 

під центр надання адміністративних послуг по вул. Незалежності, буд.40 в м. Золотоноша 

– 628,3 тис. грн., проведення експертної грошової оцінки земельної ділянок: Шевченка, 

147, Незалежності, 38,б, Шевченка, 247 – 9,1 тис. грн., придбання аналізатора крові для 

КП ПМСД, як внески в статутний фонд 9,0 тис.грн. 

По відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету 

використані кошти  у сумі 535,9 тис. грн., в т.ч.: 

 для оплати здійсненого технічного нагляду по об’єкту "Реконструкція покрівлі 

Золотоніської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 м. Золотоноша вул. Гоголя,7 Черкаської обл." – 5,0 

тис. грн., 

 для реконструкції покрівлі Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№3 м. Золотоноша, вул. Гоголя,7, у т.ч. для виготовлення ПКД, експертизи, авторського 

та технічного нагляду - 30,9 тис. грн., 

 для реконструкція покрівлі Золотоніської ЗОШ  I-III ступенів № 3 по вул. 

Гоголя,7 в м. Золотоноша Черкаської області ( залишкові роботи) було використано кошти 

в сумі 500,0 тис. грн. 

По відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

використані кошти  у сумі 360,5 тис. грн., у т.ч.: 

на виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 360,5 тис. грн. (придбання 

музичних інструментів та предметів довгострокового користування для Золотоніської 

дитячої музичної школи - 50,0 тис. грн. та (співфінансування 3% - 1,5 тис. грн.), 

проведення капітального ремонту приміщення Золотоніської дитячої музичної школи - 

300,0 тис. грн., (співфінансування  3% - 9,0 тис. грн.). 
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По управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради освоєно видатки в суму – 5 482,8 тис. грн. в т.ч.: 

На виконання Програми соціально - економічного  розвитку м. Золотоноша на 

2019 рік»: 

- на реконструкцію приміщення першого поверху гуртожитку  під квартири та 

адміністративні приміщення по вул. Благовіщенська,9 м. Золотоноша Черкаської області, 

в т.ч.  виготовлення ПКД, коригування проекту, експертиза ПКД, авторський та технічний 

нагляд  у сумі 334,0 тис. грн.; 

- для поповнення  Статутного фонду  підприємства на  придбання котла 

твердопаливного з механічним подаванням палет , потужністю 800 кВт – 1 шт. – 380,3 

тис.грн.,  

- по Договору фінансового лізингу №416/2018/ЧЕРКОД-МСБ-ФЛ від 

16.05.2018р. на придбання машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10-00 (укомплектована 

поливомиючим, піскорозкидуючим, плужно-щіточним обладнанням) на шасі МАЗ-

4381№2 – 781,0 тис. грн.; 

- по кредитному Договору № МСБ-01/17/142 від 18.08.2017 року (придбання 

СБМ портального сміттєвоза на шасі ГАЗ 3309  та 10 контейнерів для сміття ), в т.ч. 

оплата чергових внесків, відсотків за користування кредитом – 280,4 тис. грн.; 

- поповнення Статутного фонду КП «Міський водоканал» для оплати проектно-

кошторисної документації по об’єкту  "Реконструкція самоплинного та напірного 

колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області" – 

1068,0 тис. грн.; 

- на поповнення Статутного фонду КП «Міський водоканал» - забезпечення 

екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, 

видалення, знешкодження і захоронення відходів в межах м. Золотоноша (придбання 

портального сміттєвоза СБМ-301/3 на шасі МАЗ-4371 в кількості 1 шт. та контейнерів СП-

07.00.000 для сміттєвоза в кількості 11 шт.) – 2632,6 тис. грн., у т.ч. "Субвенція на 

здійснення природоохоронних заходів" (по коду доходів 41053600) у сумі 1 579,6 тис. грн. 

На виконання "Програми утримання та ремонту доріг комунальної власності у 

м.Золотоноша на 2018 – 2020 роки" – 6,4 тис. грн.( Експертиза кошторисної документації 

проекту будівництва «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття частини вулиці  

Шевченка -3,2 тис. грн. та реконструкція асфальтобетонного покриття частини вулиці  

Шевченка 3,2 тис. грн.). 

 

8000 Інша діяльність 

Касові видатки здійснено у сумі 148,6 тис. грн., або 78,6 % уточнених річних 

призначень.  

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради освоєно видатки 

загального фонду на фінансову підтримку відділу ДСНС в сумі 43,4 тис. грн., що 

складає 80,4 % до уточнених річних призначень (ТПКВКМБ 8110). На виконання міської 

"Програми забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 роки" освоєні видатки 

спрямовано на придбання бензину. 

По управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради освоєно видатки загального фонду у сумі 105,2 тис. грн., що 

складає 100,0 % до уточнених річних призначень (ТПКВКМБ 8110). На виконання 

"Програми  запобігання і регулювання на надзвичайні події та ситуації техногенного і 

природного характеру та захисту населення і територій в місті на 2017-2021 роки" дані 

видатки направлено на послуги із забезпечення електропостачання ж/б вул. Баха,67, в 

зв’язку з пошкодженням кабелю – 73,7 тис. грн., поточний ремонт дорожнього покриття 

по вул. Сагайдачного, з метою запобігання виникнення надзвичайної (аварійної) ситуації – 

31,5 тис. грн.  

8700 Резервний фонд 

На 2019 рік затверджено резервний фонд у сумі 105,2 тис. грн. Кошти 

резервного фонду перерозподілено та направлено КПКВКМБ 8110 “Заходи із запобігання 
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та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” по головному 

розпоряднику коштів УЖКГ. 

 

4.3.   СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

Видатки спеціального фонду у сумі  15 796,1 тис. грн.(звітний 2019 – 15874,4 тис. 

грн.) при уточненому річному плані  18 032,4 тис. грн., або виконання становить 87,6 %. 

 

Видатки власних надходжень бюджетних установ 

За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду 

міського бюджету профінансовано 1 479,8 тис. грн. видатків, у т.ч. по державному 

управлінню – 6,5 тис. грн., закладах освіти – 337,4 тис. грн., соціальному захисту та  

соціального забезпечення – 1 085,5 тис. грн., культури і мистецтво – 28,5 тис. грн. та 

фізична культура і спорт – 21,9 тис. грн.  

За рахунок коштів, наданих як плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано 1 979,1 тис. грн. 

видатків, у тому числі по закладах освіти – 1 794,4 тис. грн., соціальному захисту та  

соціального забезпечення -  68,3 тис. грн., культури і мистецтво – 116,0 тис. грн. та 

фізична культура і спорт – 0,4 тис. грн.  

 

Бюджет розвитку   

Ресурс бюджету розвитку міського бюджету склав 12 337,1 тис. грн. (або 41,5 % 

до уточнених річних призначень). 

Кошти, передані із загального фонду бюджету – 7 871,9 тис. грн. 

Серед найбільших за обсягом капітальних вкладень об’єкти: 

Реконструкція нежилого приміщення під центр надання адміністративних послуг 

по вул. Незалежності, буд.40 в м. Золотоноша – 620,3 тис. грн.; 

Капітальний ремонт внутрішнього опорядження стін, стелі та частини підлоги в 

частині приміщення Золотоніської дитячої музичної школи по вул. Шевченка, 167 м. 

Золотоноша – 726,8 тис. грн.; 

Закінчення робіт по капітальному ремонту покрівлі Золотоніської музичної 

школи по вул. Шевченка, 167 м. Золотоноша – 200,0 тис. грн.; 

Субвенція з ОДА на соціально-економічний розвиток територій "на капітальний 

ремонт внутрішнього опорядження стін, стелі та частини підлоги в частині приміщення 

Золотоніської дитячої музичної школи по вул. Шевченка, 167 м. Золотоноша, Черкаської 

області" – 300,0 тис. грн.; 

Реконструкція приміщення першого поверху гуртожитку  під квартири та 

адміністративні приміщення по вул. Благовіщенська,9 м. Золотоноша Черкаської області, 

в т.ч. виготовлення ПКД, коригування проекту, експертиза ПКД, авторський та технічний 

нагляд  – 334,0 тис. грн.; 

За рахунок субвенцій з державного бюджету "Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення природоохоронних заходів, а саме:"Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і 

захоронення відходів в межах м. Золотоноша" у сумі 1 579,6 тис. грн.; 

 Внески в статутний фонд КП «Міський водоканал» з бюджету розвитку склали –      

1 068,0 тис. грн., які направлено для оплати проектно-кошторисної документації по 

об’єкту  "Реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. 

Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області". Коригування." 

Придбання котла твердопаливного з механічним подаванням пелет , потужністю 

800 кВт – 1 шт. у сумі 380,3 тис. грн.; 

Для оплати 50% від вартості  автомобіля RENAULT LODGY INTENSE 

(очікувана вартість становить 480000,00 грн. та сплата 5% від вартості автомобіля до 

пенсійного фонду), по програмі соціальних перевезень Черкащини - реалізація проекту з 

БО «Фонд Родини Нечитайло» у сумі 215,7 тис. грн.; 
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Реконструкція покрівлі Золотоніської ЗОШ  I-III ступенів № 3 по вул. Гоголя,7 в 

м. Золотоноша Черкаської області (залишкові роботи) у сумі 500,0 тис. грн. 

 

Охорона навколишнього природного середовища 

На 2019 рік ресурс на виконання заходів з охорони навколишнього природного 

середовища спеціального фонду становить 437,9 тис. грн.,  (з урахуванням залишку 

коштів на 01.01.2019 – 202,0 тис. грн.). 

Протягом звітного періоду надійшло до спеціального фонду бюджету ФОНПС – 

238,5 тис. грн., а саме: від екологічного податку (код 1900000) – 174,0 тис. грн. та від 

інших надходжень до фондів охорони навколишнього середовища  (код 24061600) - 92,1 

тис. грн. 

Касові видатки склали 437,9 тис. грн. 

Залишок невикористаних коштів ФОНПС станом на 01.01.2020 – 30,2 тис. грн. 

Дебіторська та кредиторська заборгованість  відсутня.  

 

5.  Кредитування 

Протягом поточного року до міського бюджету повернуто кредити надані 

молодим сім'ям на придбання житла в сумі  7,9 тис. грн. 

На виконання міської “Програми молодіжного житлового кредитування на 

2018-2022 роки”, затвердженої міською радою рішенням від 12.09.2017 № 27-5/VII, за 

рахунок коштів спеціального фонду від повернення кредитів через Черкаське регіональне 

управління Державної спеціалізованої фінансової установи ,,Державного фонду сприяння 

молодіжному житловому будівництву ” передбачено в міському бюджеті по КТКВК 8103 

“Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла ” кошти у сумі 7,9 тис. грн. Кошти освоєні у сумі 7,9 

тис. грн. 

6.  Фінансування 

Міським бюджетом протягом звітного періоду 2019 року було розміщено кошти 

загального фонду міського бюджету на депозити в УкрГазБанк. За звітний період за 

розміщення коштів нараховано проценти за користування депозитом у сумі 206,1 тис.  

грн. 

В зв’язку з невиконанням розрахункових показників обсягів кошика  доходів у 

минулих роках, визначених у законі про Державний бюджет України, міським бюджетом 

отримано середньострокову безвідсоткову позику. Залишок непогашеної 

середньострокової безвідсоткової позики склав на 01.01.2014 – 3 299,8 тис. грн. (погашено 

у 2014 – 1 626,8 тис. грн.) та 01.01.2015 та 01.01.2016, та 01.01.2017, та 01.01.2018, та 

01.01.2019, та 01.01.2020 –  1 673,00 тис. грн.  

Залишок коштів на рахунках міського бюджету по загальному фонду 

рахується станом на 01.01.2020 року – 6 289 019,97 грн., з них субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів 

медичної субвенції, – 36 338,20 грн., субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 62 188,12 грн., заборгованість заблокована АК АПБ “Україна ” – 

153 244,21 грн., міський бюджет – 6 037 249,44 грн. (на 01.01.2019 року рахувався 

залишок – 1 814 051,97 грн.).  

Залишок коштів на рахунках міського бюджету по спеціальному фонду 

рахується станом на 01.01.2020 року – 42 532,07 грн., з них заборгованість заблокована 

АК АПБ “Україна ” – 11 082,69 грн., ФОНПС – 30 208,91 грн., (на 01.01.2019 року 

рахувався залишок – 801 935,70 грн.).  

 

7.   Міжбюджетні   трансферти 

За звітний період по загальному фонду перераховано міжбюджетні трансферти  з 

Золотоніського міського бюджету Золотоніському районному бюджету у сумі 24 018,7 

тис. грн. (при плані – 24 231,0 тис. грн.), а саме: 
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- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони 

здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (на утримання  вторинної медичної 

допомоги населенню КНП «Золотоніська РБЛ») – 21 301,0 тис. грн., у т.ч. забезпечення 

препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет – 241,1 тис. грн.; 

- на утримання об’єктів спільного користування та ліквідацію негативних наслідків 

діяльності –  2 717,7 тис. грн., у т.ч. відшкодування енергоносіїв – 2 506,9 тис. грн. 

 

8. Заборгованість бюджетних установ 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 року 6,1 

тис. грн., кредиторська заборгованість відсутня. 

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2020 року 

рахується у сумі 4,5 тис. грн.,  кредиторська - в сумі 173,1 тис. грн. (батьківська плата за 

харчування). 

9. Інша інформація 

Протягом 2019 року міським фінансовим управлінням проведено перевірку 

дотримання чинного законодавства при плануванні та використанні коштів на утримання 

установ галузі «Охороні здоров’я», 8 перевірок по правильності складання,  затвердження 

та виконання кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які 

фінансуються з місцевих бюджетів та 12 звірок по податку на доходи фізичних осіб з 

суб’єктами підприємницької діяльності.  

 

 

Начальник Золотоніського міського фінуправління                                      О.В. Коваленко  


