
Прогноз 

Бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2023 роки 

 

1. Загальна частина 

Прогноз бюджету Золотоніської міської територіальної громади (далі 

бюджет громади) на 2022-2023 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі 

положень Бюджетного та Податкового кодексів України, Прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на 2021—2023 роки, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 

«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 

2021-2023 роки», регіональних цільових програм та інших законодавчих актів з 

питань бюджету та міжбюджетних відносин з урахуванням комплексного 

аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого 

рівня розвитку громади.  

Метою Прогнозу соціально-економічної політики на 2022-2023 роки є 

запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом, як 

складової частини системи управління місцевими фінансами, встановлення 

взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями 

міського бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, 

передбачувальності та послідовності політики для економічного зростання  на 

основі здійснення модернізації економіки та підвищення її 

конкурентоспроможності. 

Основними завданнями Прогнозу на середньострокову перспективу є: 

 забезпечення виконання та зростання доходної частини бюджету громади 

відповідно до показників, затверджених міською радою та за рахунок 

активізації підприємницького  потенціалу, зниження частки тіньової економіки; 

 вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету 

громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами 

комунальної власності та земельними ресурсами; 

 підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом 

застосування дієвих методів економії бюджетних коштів та подальшої 

оптимізації мережі бюджетних установ; 

 забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та 

виконання заходів, передбачених міськими цільовими (комплексними) 

програмами; 

 запровадження дієвих заходів з енергозбереження. 

Прогноз бюджету громади базується на принципах збалансованості, 

обґрунтованості, ефективності та результативності. 

     Під час реалізації Прогнозу очікується, що бюджетні нововведення 

забезпечать бюджетну самостійність та фінансову незалежність бюджету 

громади, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання органами 

місцевого самоврядування своїх повноважень в частині надання якісних 

суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.  



Прогноз включає індикативні прогнозні показники бюджету громади за 

основними видами доходів, видатків, фінансування, прогнозні показники за 

бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних програм 

(проектів), прогнозні показники міжбюджетних трансфертів. 

Можливими ризиками невиконання показників Прогнозу є негативні 

економічні та суспільно - політичні тенденції, які відбуваються сьогодні в 

державі, можливі зміни податкового та бюджетного законодавства, 

продовження процесу децентралізації влади та інших реформ. 

 

2. Індикативні прогнозні показники бюджету громади 

на 2022-2023 роки 

Індикативні прогнозні показники бюджету громади на 2022 та 2023 роки є 

основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів 

своєї діяльності та формування показників проєкту міського бюджету на 

середньострокову перспективу. Індикативними показниками соціально-

економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу, є 

основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку 

України.  

Основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку 

України на 2022-2023 роки, що покладені в основу розрахунку Прогнозу, 

характеризуються наступним чином:  

1) Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року):  

2022 рік – 106,2 %,  

2023 рік – 105,3 %; 

2) Рівень безробіття населення у віці 15—70 років, визначений за 

методологією Міжнародної організації праці у відсотках до економічно 

активного населення відповідного віку:  

2022 рік – 8,5 %,  

2023 рік – 8,0 %.  

Крім того, при розрахунку прогнозу видаткової частини міського бюджету 

на 2022-2023 роки враховано:  

1. Рівень мінімальної заробітної плати:  

з 1 січня 2022 року у розмірі 6 700 гривні,  

з 1 січня 2023 року у розмірі 7 176 гривень;  

2. Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної 

сітки:  

з 1 січня 2022 року у розмірі 2 983 гривень,  

з 1 січня 2023 року у розмірі 3 195 гривень;  

2. Прожитковий мінімум:  

у 2022 році на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2022 

року – 2 393 гривень, з 1 липня – 2 508 гривень, з 1 грудня – 2 589 гривень, а 

для основних соціальних і демографічних груп населення:  

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2022 року – 2 100 гривню, з 1 липня – 2 201 

гривень, з 1 грудня – 2 272 гривень;  



дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2022 року – 2 618 гривень, з 1 липня 

– 2 744 гривень, з 1 грудня – 2 833 гривень;  

працездатних осіб: з 1 січня 2022 року – 2 481 гривень, з 1 липня – 2 600 

гривні, з 1 грудня – 2 684 гривень;  

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2022 року – 1 934 гривень, з 1 

липня – 2 027 гривень, з 1 грудня – 2 093 гривень;  

у 2023 році на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2023 

року – 2 589 гривень, з 1 липня – 2 713 гривні, з 1 грудня – 2 778 гривень, а для 

основних соціальних і демографічних груп населення:  

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2023 року – 2 272 гривень, з 1 липня – 2 

381 гривні, з 1 грудня – 2 438 гривень;  

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2023 року – 2 833 гривень, з 1 липня 

– 2 969 гривень, з 1 грудня – 3 040 гривень;  

працездатних осіб: з 1 січня 2023 року – 2 684 гривень, з 1 липня – 2 813 

гривень, з 1 грудня – 2 880 гривні;  

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2023 року – 2 093 гривень, з 1 

липня – 2 193 гривню, з 1 грудня – 2 246 гривні;  

3. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховуються 

з врахуванням прогнозного зростання тарифів на енергоносії та прогнозного 

індексу цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього 

року):  

на 2022 рік – 108,0 %,  

        на 2023 рік – 106,1 %. 

         Під час розрахунку індикативних прогнозних показників на 2022-2023 

роки враховані припущення щодо факторів, які впливають на формування 

ресурсної та витратної частин бюджету.  

         Припущення в частині формування доходів бюджету громади 

передбачають: підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового 

окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної 

сітки; зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв; інші зміни до законодавства, 

що впливають на показники  бюджетів громад та міжбюджетних трансфертів. 
Припущення в частині видатків бюджету громади передбачають: 

забезпечення економічно обґрунтованого підвищення мінімальної заробітної 
плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного 
розряду Єдиної тарифної сітки; збільшення видатків бюджетних установ на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням прогнозного індексу 
цін виробників; здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності та 
енергозбереження; прогнозні показники видатків бюджету  громади за 
бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років 
виконання інвестиційних проектів.  

В першу чергу враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України 
щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату 
праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за 
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природній газ 
та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. 



 Видатки на 2022-2023 роки на оплату праці працівників бюджетних 
установ розраховано з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу 
працівника 1 тарифного розряду ЄТС (встановленого на рівні прогнозного 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня відповідного року) та 
прогнозного розміру мінімальної заробітної плати; при визначенні посадових 
окладів посадових осіб місцевого самоврядування застосовувалися положення 
постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про 
упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами).  

            Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для 

забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної 

сфери, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених 

категорій громадян, підтримку в належному стані об’єктів житлово – 

комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури міста, 

впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах 

фінансових можливостей місцевих програм. 

3. Дохідна спроможність бюджету громади 
Прогноз доходів бюджету громади на 2022 та 2023 роки розроблено з 

урахуванням положень Податкового та Бюджетного кодексів України, інших 
законодавчих актів, спрямованих на подальшу реалізацію податкової реформи 
та реформи міжбюджетних відносин, з метою децентралізації місцевих фінансів 
та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. Крім того, прогноз 
доходів міського бюджету враховує поступові позитивні зрушення у розвитку 
основних бюджетоутворюючих галузей міста, у першу чергу промисловості, 
прогнозні індекси споживчих цін; підвищення розміру мінімальної заробітної 
плати та доходів населення, а також тенденції надходжень окремих податків за 
останні роки, а також  наступні суттєві зміни: 

- відсутність надходжень з 2021 року частини акцизного податку з 

виробленого  в Україні та ввезеного на митну територію України пального, 

який, як виняток, зараховувався в 2018-2019 роках та запланованих надходжень 

у 2020 році до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування 

відповідно до п.431 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу 

України; 

- відміна пайового внеску з 2021 року відповідно до Закону України від 

20.09.2019 № 132-ІХ «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України 

стосовно стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», а саме виключено 

статтю 40 (що передбачала сплату коштів пайової участі)  Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності»; 

  - застосування індексу споживчих цін за 2017-2023 роки, який 

використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського 

призначення, в розмірі 100% відповідно до Закону України від 23.11.2018 р. № 

2628-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів»;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17


        -    щорічні втрати бюджету міста від надання Золотоніської міською радою 

пільг юридичним та фізичним особам по сплаті земельного податку та податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, передбачених пунктом 

284.1 статті 284, підпунктом 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового 

кодексу України. Розрахункова орієнтовна сума втрат від надання пільг по 

земельному податку щорічно становитиме близько 1 645,2 тис. грн. 

В результаті на 2022 рік обсяг доходів загального фонду бюджету 

громади (без міжбюджетних трансфертів) прогнозується в обсязі 

209 214,0 тис. грн., що більше прогнозних показників на 2021 рік на 

12 214,0 тис. грн. або на 6,2%. 

На 2023 рік обсяг доходів загального фонду бюджету громади (без 

міжбюджетних трансфертів) прогнозується в обсязі 220 302,3 тис. грн., що 

більше прогнозних показників 2022 року на 11 088,3 тис. грн., або на 5,3%.   

      Таблиця 1 

Прогноз обсягів доходів загального фонду бюджету громади 

(без субвенцій з державного та обласного бюджету) 
                                     (тис. грн.) 

Найменування 2022 рік 2023 рік 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 135038,0 142195,0 

Податок на прибуток підприємств і організацій, що 

належать до комунальної власності 14,7 15,4 

Місцеві податки і збори 64086,7 67483,3 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі  підакцизних 

товарів 5366,3 5650,7 

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та 

іншого майна  301,6 317,6 

Плата за надання інших адміністративних послуг 2395,1 2522,1 

Державне мито 116,9 123,1 

Всі інші доходи загального фонду 1894,7 1995,1 

Разом (без трансфертів) 209214,0 220302,3 

 

Очікується, що при незмінній податковій базі протягом 2022-2023 років 

доходи загального фонду бюджету громади  зростуть до 11 088,3 тис. грн. 
В структурі доходів бюджету громади основним бюджетоутворюючим 

джерелом надходжень традиційно залишається податок  на доходи фізичних 
осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати та податок на доходи фізичних осіб з грошового 
забезпечення, грошових винагород одержаних військовослужбовцями та  інших 
виплат. Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано 
відповідно до єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, 
сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, 
подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників 
шляхом збільшення продуктивності праці й за рахунок легалізації виплати 
заробітної плати. 



Єдиний податок – це другий бюджетоутворюючий податок. Прогнозний 

обсяг єдиного податку на 2022-2023 роки розраховано з урахуванням положень 

Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників 

єдиного податку, збільшення з початку року ставки для платників єдиного 

податку першої та другої груп у зв’язку із зростанням мінімальної заробітної 

плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

          Розрахунок прогнозної суми земельного податку та орендної плати за 

землю на 2022-2023 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за 

попередні роки, зміни обсягів укладених договорів оренди землі. 

При прогнозуванні інших платежів дохідної частини бюджету громади на 

два наступні періоди, взято до уваги статистичні показники, прогноз  ГУ ДПС у 

Черкаській області області, управлінь та відділів міської ради, на які покладено 

контроль за справлянням відповідних платежів до бюджету.  

Головним пріоритетом бюджетної політики в частині доходів є 
забезпечення надходжень до бюджету громади з урахуванням позитивної 
динаміки у порівнянні з попередніми роками та недопущення негативних 
тенденцій у наповненні  бюджету.           

Основними заходами, які необхідно здійснити для досягнення  

поставлених цілей, мають бути: 

          - активізація роботи виконавчих органів, фіскальних та інших 

контролюючих органів із залучення коштів до бюджету громади;  

         - пошук додаткових шляхів наповнення бюджету громади, зокрема 

шляхом ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати у господарському 

комплексі, руйнування існуючих схем мінімізації сплати податків, забезпечення 

беззбиткової діяльності підприємств та створення рівних умов для усіх 

суб’єктів господарювання; 

          -  забезпечення ефективного і раціонального підходу до використання 

земельних ресурсів та комунального майна як засобу збільшення надходжень 

до бюджету громади; 

          -  організація своєчасного затвердження та перегляду ставок місцевих 

податків і зборів згідно з чинним законодавством. 

         - продовження роботи щодо виявлення, упередження та руйнування схем 

ухилень від оподаткування при виплаті суб’єктами господарювання заробітної 

плати працівникам (шляхом ведення подвійної бухгалтерії, видачі коштів у 

«конвертах», використання праці найманого працівника без оформлення з ним 

трудового договору  тощо); 

         - проведення цілеспрямованої роботи зі скорочення податкового боргу, 

подолання збиткової діяльності суб’єктів господарювання. 

Таблиця 2 

Прогноз обсягів доходів спеціального фонду бюджету громади 
                        (тис. грн.) 

Найменування 2022 рік 2023 рік 

Власні надходження бюджетних установ 3602,0 3798,2 

Надходження коштів від відчуження майна, що 100,0 100,0 



знаходиться у комунальній власності 

Надходження коштів від продажу землі 3504,6 3690,3 

Екологічний податок 195,6 206,0 

Всього (без трансфертів): 7402,2 7794,5 

 

Очікується, що у 2022 році доходи спеціального фонду бюджету                

громади становитимуть  7402,2 тис. грн., у 2023 році – 7794,5 тис. грн.  

Прогнозні показники ґрунтуються на положеннях законодавства, 

макропоказниках економічного і соціального розвитку міста та динаміки 

надходжень за попередні роки. 

 

Індикативні прогнозні показники бюджету громади на 2022-2023 роки 
                                                                                                                                (тис. грн.) 

Назва показника 2022 рік 2023 рік 

ДОХОДИ  216 616,2 228 096,8 

Доходи загального фонду        209 214,0 220 302,3 

у тому числі:     

податок на доходи фізичних осіб 135 038,0 142 195,0 

акцизний податок 5 366,3 5 650,7 

місцеві податки і збори 64 086,7 67 483,3 

всі інші доходи загального фонду 4 723,0 4 973,3 

Доходи спеціального фонду 7 402,2 7 794,5 

Освітня субвенція з державного бюджету 84 398,0 88 871,1 

ВСЬОГО ДОХОДІВ (з врахуванням 

освітньої субвенцій) 301 014,2 316 967,9 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 300804,8 316747,6 

Видатки загального фонду – разом, у т.ч.: 291809,7 307275,7 

Органи місцевого самоврядування 38208,9 40234,0 

Освіта 191518,2 201668,7 

Охорона здоров’я 8785,2 9250,9 

Культура (із святкуванням) 11243,0 11839,0 

Фізична культура і спорт 1996,3 2102,0 

Соціальний захист та соціальне забезпечення (із 

молодіжними програмами) 23170,0 24397,9 

Житлово-комунальне господарство 13707,9 14434,4 

Інші видатки 3180,2 3348,8 

Видатки спеціального фонду – разом,  у т.ч.: 8995,1 9471,9 

за рахунок доходів спеціального фонду (в т.ч. 

бюджету розвитку) 4108,7 4322,3 

за рахунок коштів, що передаються  із 

загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку  1593,0 1677,3 

видатки за рахунок власних надходжень 

бюджетних установ 3293,4 3472,3 



ФІНАНСУВАННЯ – разом, у т.ч.: 0 0 

кошти, що передаються  із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку, в т.ч.:     

загальний фонд -1593,0 -1677,4 

спеціальний фонд 1593,0 1677,3 

 

4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку 

     Ключовим завданням бюджетної політики в місті залишатиметься 

забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості 

бюджетної системи, підвищення якості надання суспільних послуг.  

У середньостроковому періоді бюджетна система України 

функціонуватиме на засадах Податкового і Бюджетного кодексів України з 

урахуванням внесених змін в умовах реформи міжбюджетних відносин, 

побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової 

основи місцевого самоврядування, підвищення відповідальності учасників 

бюджетного процесу. 

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити такі заходи: 

- забезпечити принцип прозорості у діяльності міської ради; 

- забезпечити повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату 

міської ради згідно чинного законодавства. 

Основними результатами, яких планується досягти, є забезпечення 

якісного виконання функцій, повноцінне виконання повноважень виконавчого 

апарату міської ради згідно з чинним законодавством. 

           За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть 

такі:                                                                                   

Освіта 

Пріоритетами розвитку галузі є: 

- розширення мережі груп дошкільних навчальних закладів; 

- здійснення комплексу заходів з протипожежної безпеки в 

загальноосвітніх навчальних закладах міста; 

-  здійснення комп’ютеризації навчального процесу; 

-  продовження роботи з реалізації  енергоефективних заходів за кошти 

міського бюджету в закладах підпорядкованих відділу освіти; 

- налагодити в дошкільних навчальних закладах  систему електронної 

реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів. 

 

Основні заходи для досягнення визначених завдань: 

- створення додаткових місць в дошкільних навчальних закладах міста 

шляхом збільшення кількості груп; 

- проведення ремонтних робіт групових осередків, що не 

використовуються в навчально-виховному процесі; 

- закупівля твердого і м’якого інвентарю для здійснення поточної 

діяльності; 



- забезпечення штатними одиницями новостворених груп; 

- відновлення та встановлення систем протипожежного захисту 

(автоматичної пожежної сигналізації); 

- встановлення протипожежних дверей у щитові  кімнати; 

- проведення поточного ремонту електрообладнання, відновлення 

евакуаційного освітлення; 

- вогнезахист та обробка дерев’яних  конструкцій; 

- придбання пожежних щитів у комплекті з протипожежним інвентарем ; 

- придбання засобів наочної агітації; 

- комплектація пожежних кранів пожежними рукавами та стволами, 

придбання вогнегасників; 

- випробування, ремонт та установка заземлення; 

- придбання комп’ютерної техніки для загальноосвітніх, дошкільних 

навчальних закладів міста; 

- створення нових  та модернізація існуючих комп’ютерних класів; 

- забезпечення доступу до мережі Інтернет учасників навчально-виховного 

процесу; 

- впровадження та використання інтерактивних комп’ютерних технологій в 

навчально-виховному процесі, технологій дистанційної освіти, розробка та 

впровадження інноваційних методик викладання навчальних дисциплін - 

створення комп’ютерних програмно-методичних матеріалів; 

- проведення будівельно-ремонтних робіт по заміні дерев’яних віконних 

блоків на металопластикові склопакети; 

- утеплення фасадів; 

- модернізація внутрішніх систем опалення; 

- утеплення та ремонт покрівель; 

- встановлення ІТП; 

- заміна систем освітлення на енергозберігання; 

- заміна мереж водо- та теплопостачання. 

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів: 

- збільшити контингент дітей, охоплених дошкільною освітою; 

- зняти соціальну напругу в районах міста де спостерігається недостатня 

кількість місць в дитячих садочках; 

- забезпечення єдиного соціально – справедливого підходу щодо прийому 

дітей у загальноосвітні навчальні заклади; 

- забезпечення обліку дітей, які мають відвідувати дошкільні заклади м. 

Золотоноша та отримання достовірної інформації про стан дошкільної освіти; 

- створити систему протипожежного захисту в загальноосвітніх 

навчальних закладах відповідно до норм чинного законодавства; 

- зменшити час реагування підрозділів ДСНС у разі виникнення 

надзвичайної ситуації; 

- підвищити рівень протипожежної та електробезпеки в ЗНЗ міста; 

- сформувати в учнів шкіл міста систему дій під час надзвичайних 

ситуацій; 



- підвищити якість вивчення загальноосвітніх предметів та підготувати 

випускників до зовнішнього незалежного оцінювання; 

- забезпечити доступ учнів до сучасних науково-освітніх ресурсів; 

- розвивати  дистанційну освіту в місті; 

- підвищити інформаційну культуру учасників навчально-виховного 

процесу; 

- зменшення споживання енергоресурсів; 

- створення комфортних умов  для навчання та перебування в закладах; 

- значне скорочення комунальних витрат. 

 

Охорона здоров’я 

Основна мета: забезпечення збереження здоров’я громади м. Золотоноша 

та надання їй якісної медичної допомоги. 

Основні пріоритетні завдання: 

- розвиток первинної медичної допомоги: “Сімейний лікар”; 

- енергозбереження. 

Деталізація шляхів, з метою комплексного охоплення різних заходів, 

спрямованих на досягнення основних цілей: 

1. Забезпечення гідного рівня лікувально-діагностичного процесу.  

2. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я. 

3. Капітальний ремонт, реконструкція і модернізація будівель закладів 

охорони здоров’я міста 

Основні заходи для досягнення визначених завдань: 

- підвищення ефективності використання наявних ресурсів закладів 

охорони здоров’я міста, реалізація міських цільових програм з метою 

покращення якості медичного обслуговування жителів міста; 

- оптимізація процесу отримання медичних послуг населенням в закладах 

охорони здоров’я міста, реалізація програми електронної реєстрації пацієнтів 

для поліклінічних закладів охорони здоров’я міста; 

- забезпечення сучасним обладнанням закладів охорони здоров’я; 

- впровадження в закладах охорони здоров’я міста сучасних технологій 

тепло- та енергозбереження, реновація будівель; 

- забезпечення належного технічного стану приміщень, якісних і 

безпечних умов праці, покращення умов перебування хворих; 

- дотримання вимог щодо безпечної експлуатації ліфтів; 

- забезпечення пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я міста. 

 

Молодіжні програми 

Пріоритетні завдання: 

-  організувати оздоровлення й відпочинок дітей міста;   

- проводити заходи із інформування населення м. Золотоноша щодо 

соціальних послуг, які надаються сім’ям, зокрема багатодітним сім’ям; 

-  проводити заходи з протидії насильству в сім’ї; 

-  формування у молоді основ здорового способу життя;   

-  розширити співпрацю з молодіжними громадськими організаціями; 



- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

- зменшення кількості безпритульних і бездоглядних дітей; 

- створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання 

молоді, формування її активної життєвої позиції, популяризації здорового 

способу життя та профілактика негативних явищ. 

Основні заходи для досягнення визначених завдань: 

- організувати табори (наметові, профільні, праці та відпочинку, з денним 

перебуванням, тощо) на базі загальноосвітніх навчальних закладів, 

позашкільних навчальних закладів міста, позаміських оздоровчих таборів тощо, 

за участю вихованців цих установ, а також дітей, що потребують особливої 

уваги та підтримки; 

-  закупити путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для 

дітей, що потребують особливої уваги та підтримки; 

- проведення рекламних, інформаційно-просвітницьких кампаній, надання  

консультацій щодо соціальних послуг сім’ям, зокрема багатодітним сім’ям;  

- проводити інформаційно-просвітницькі кампанії протидії насильству в 

сім’ї; 

- проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї; 

- проведення круглих столів, семінарів тощо з питань забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків; 

- проведення соціально-профілактичної роботи щодо формування у молоді 

основ здорового способу життя; 

-   проведення заходів військово-патріотичного спрямування; 

- проведення фестивалів, конкурсів, випуск інформаційно-просвітницьких 

матеріалів, спрямованих на підготовку молоді до сімейного життя і 

відповідального батьківства та популяризацію здорового способу життя; 

- проведення спільних акцій, фестивалів, конкурсів тощо, які проводяться 

міськими молодіжними громадськими організаціями та структурними 

підрозділами виконавчого комітету Золотоніської міської ради; 

- надання інформаційно-методичної та організаційної підтримки 

громадським організаціям, зокрема молодіжним; 

-  проведення профілактичних заходів з метою виявлення безпритульних і 

бездоглядних дітей та влаштування їх подальшої долі; 

- організація різнопланових заходів для розвитку творчих здібностей дітей 

та молоді, пропаганди патріотизму; 

- соціальний супровід і патронат, надання консультативної та безоплатної 

юридичної допомоги особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, особам звільненим з місць позбавлення волі та 

жертвам насилля в сім’ї.  

 

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів: 

- удосконалення системи оздоровлення та відпочинку категорійних дітей м. 

Золотоноша; 



- розширення мережі таборів (пришкільних таборів, профільних та 

наметових таборів на базі позашкільних навчальних закладів міста); 

- урізноманітнення та підвищення якості оздоровчих та відпочинкових 

послуг; 

- забезпечення путівками дітей, які потребують особливої соціальної уваги 

та підтримки; 

- формування здорового способу життя молоді; 

- забезпечити соціальну підтримку сім’ям зокрема і багатодітним; 

- збільшення кількості багатодітних сімей, які подолали складні життєві 

обставини; 

- вивести сім’ї з кризових ситуацій, покращити взаємовідносини в сім’ях, 

сформувати поняття свідомого батьківства; 

- сформувати позитивне ставлення суспільства до рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків; 

- знизити рівень негативних проявів у молодіжному середовищі; 

- підвищити рівень світогляду молоді на основі розвинутого почуття 

патріотизму, національної самосвідомості, відповідальності, солідарності з 

навколишнім світом, традиційних духовних, моральних, культурних цінностей; 

- покращити співпрацю з молодіжними громадськими організаціями та 

об’єднаннями, ініціативними групами і т.п. 

- влаштування на виховання та спільне проживання у прийомні сім’ї та 

дитячі будинки сімейного типу дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування; 

- виведення сімей з кризових ситуацій, формування свідомого відношення 

до батьківства; 

- забезпечення соціальною підтримкою сімей, зокрема багатодітних, а 

також дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на етапі 

підготовки до самостійного життя. 

 

Культура і мистецтво 

Пріоритетні завдання: 

- створення культурного центру на базі Золотоніського міського Будинку 

культури ім. Т. Г. Шевченка (далі – МБК); 

- розширення інформаційного простору бібліотек; 

- забезпечення доступності мистецької освіти та інтегрування її в 

європейський освітній простір. 

 Основні заходи для досягнення визначених завдань: 

- реконструкція концертного залу; 

-  покращення побутових умов МБК – ремонт внутрішніх приміщень, 

придбання нових меблів, оргтехніки та ін. 

-  придбання нових сценічних костюмів, сучасного світлового обладнання; 

-  створення гуртків, студій сучасного характеру; 

-  реклама та активне інформування населення про діючі гуртки та заходи 

за допомогою засобів масової інформації, соціальних мереж; 



-  проведення дитячих, сімейних та інших мистецьких фестивалів, 

концертів, конкурсів, проектів, програм тощо; 

-  проведення майстер-класів, виставок,  ярмарок hand-made та 

ін.;проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів для працівників культури на 

базі МБК; 

-  створення новітніх читальних центрів на базі читальних залів з 

використанням сучасних технічних засобів; 

-  виготовлення друкованих роздаткових матеріалів; 

-  модернізація комп’ютерної техніки та оргтехніки; 

-  створення громадських інформаційних центрів з електронного 

урядування 

- залучення до участі в культурно-масових заходах відомих письменників, 

поетів, режисерів, художніх керівників, майстрів народного мистецтва тощо; 

-  проведення різноманітних майстер-класів, квестів, вікторин, конкурсів, 

флешмобів тощо; 

- активізація роботи соціального партнерства; 

- інформування населення про послуги та можливості бібліотеки через 

сайти, блоги, сторінки в соцмережах; 

- створення віртуальних виставок, бук трейлерів, відеороликів; 

- організація тренінгів, семінарів; 

- нестаціонарне обслуговування установ та громадських організацій; 

- реалізація вуличних акцій, літнє читання для молоді та ін. 

- реалізація мистецьких проектів дитячої творчості, конкурсів, проведення 

дитячих концертів на майданчиках міста; 

-  придбання музичних інструментів, комп’ютерної техніки, сценічних 

костюмів, апаратури, нотної літератури, мольбертів, підручників, навчальних 

посібників, хрестоматій з курсу музичної літератури, створення  фонотек; 

-  проведення пленерів юних художників; 

-  утворення філій, класів сучасних технологій, студій звукозапису 

створення при школах естетичного виховання м. Золотоноша; 

-  організація майстер – класів відомими музикантами, митцями; 

-  забезпечення систематичного наповнення школами естетичного 

виховання сайту позашкільних навчальних закладів  міста; 

-  капітальний ремонт, реконструкція будівель шкіл естетичного 

виховання; 

-  виділення або добудова приміщень для занять з хореографії, 

театрального та образотворчого мистецтва дитячої школи мистецтв; 

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів: 

-  підвищити ефективність діяльності закладів культури та рівень якості 

надання культурно-дозвіллєвих послуг; 

-  активізувати участь установ, закладів галузі культури у культурних 

процесах та згуртувати громаду для зміцнення суспільного життя в місті; 

-  розвинути нові напрями та форми культури, мистецтва; 



-  розширити діяльність аматорських художніх колективів, гуртків, 

любительських об’єднань, клубів за інтересами; 

-  створити сприятливі умови для формування позитивного іміджу міста; 

-  покращити матеріально-технічну базу; 

-  збільшити кількість відвідувачів міського Будинку культури ім. Т.Г. 

Шевченка; 

-  підвищити рівень культурного обслуговування населення, розширити 

надання культурно-мистецьких послуг; 

-  покращити внутрішній стан приміщень МБК. 

-  забезпечити широке залучення читачів до бібліотек міста; 

-  зберегти мережу бібліотечних закладів міста та покращити їх 

матеріально-технічну базу; 

-  збільшити кількість відвідувачів бібліотек шляхом реалізації 

різноманітних культурно-просвітницьких проектів; 

-  розширити нові форми та методи бібліотечної роботи; 

-  покращення загального рівня обізнаності населення; 

-  сформувати нове середовище з комплексом інноваційних послуг для 

задоволення освітніх, інформаційних, культурних потреб жителів міста; 

-  створити сприятливі умови для читання та популяризації книги; 

-  створити належні умови для підтримки творчо обдарованих дітей міста, 

їх мистецьких проектів та ініціатив; 

-  створити здорову конкуренцію серед обдарованих дітей. 

-  втілити конкретний механізм стимулювання творчо обдарованої молоді 

шляхом звільнення від оплати за навчання в школах естетичного виховання за 

перемогу у міських конкурсах та участі творчо обдарованих дітей у 

міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах; 

-  забезпечити широке залучення творчо обдарованих дітей до участі в 

конкурсах, фестивалях, їх зайнятості, змістовного проведення дозвілля; 

-  збільшити кількість учнів шкіл естетичного виховання, які вступають до 

вищих мистецьких навчальних закладів; 

-  збільшити кількість переможців та призерів конкурсів всіх рівнів; 

-  покращити матеріально-технічну базу початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів; 

-  покращити зовнішній та внутрішній вигляд приміщень шкіл естетичного 

виховання; 

-  створити сприятливі умови для формування позитивного іміджу міста. 

 

Фізична культура і спорт 

Пріоритетні завдання: 

- розвиток фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, 

популяризація здорового способу життя серед населення; 

- забезпечення розвитку та вдосконалення спорту вищих досягнень, 

підготовки та участі провідних спортсменів міста у Всеукраїнських змаганнях, 

обласних чемпіонатах та чемпіонатах України,;  

- забезпечення удосконалення роботи дитячо-юнацьких шкіл міста; 



- залучення широких верств населення міста, особливо молоді, до 

регулярних занять фізичною культурою та масовими видами спорту;  

- збільшення кількості учнів спортивних шкіл; 

- залучення додаткових інвестицій для розвитку спорту;  

-   забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів галузі. 

Основні заходи для досягнення визначених завдань: 

-  збереження мережі діючої ДЮСШ, удосконалення навчально-виховного 

процесу у відповідності до сучасних вимог, відкриття нових відділень з видів 

спорту, що користуються популярністю у м. Золотоноша; 

- забезпечення сучасним спортивним інвентарем наявної мережі 

спортивних споруд та ДЮСШ, облаштування нових спортивних майданчиків із 

синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням у місцях проживання та 

відпочинку населення; 

- будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків; 

- забезпечити проведення на високому організаційному та спортивному 

рівнях чемпіонатів та кубків міста з видів спорту, що культивуються у  м. 

Золотоноша, спартакіади школярів та сприяти в проведення в м. Золотоноша 

змагань різних рівнів;  

- проведення спортивно-масових заходів, участь спортсменів у святкових 

масових заходах міста;  

- сприяти проведенню оздоровлення  вихованців ДЮСШ міста, шляхом 

організації діяльності профільних спортивно-оздоровчих таборів;  

- забезпечити будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 

спортивних об’єктів міського стадіону;  

- забезпечити переобладнання  приміщень міської комунальної власності в 

пристосовані приміщення для занять фізичною культурою і спортом;  

- збільшення кількості проведених навчально-тренувальних зборів, змагань 

національного та міжнародного рівня у м. Золотоноша; 

- удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у 

міських, обласних, республіканських та міжнародних змаганнях; 

- підтримка молодих фахівців, залучених до роботи в дитячо-юнацьких 

спортивних школах Золотоніської міської ради. 

 

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів: 

- збільшення кількості населення, охопленого всіма видами фізкультурно-

оздоровчої та спортивно-масової роботи; 

- збільшення кількості багатофункціональних спортивних майданчиків в 

мікрорайонах міста; 

- відповідність існуючих спортивних об’єктів вимогам сучасної організації 

проведення навчально-тренувального процесу та змагань; 

- збільшення кількості дітей, що займаються різними видами спорту у 

ДЮСШ Золотоніської міської ради;  

- збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і 

спорту.  

 



Соціальний захист 

Пріоритетні завдання: 

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку 

соціально вразливих верств населення; 

- забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки; 

- підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств 

населення при раціональному використанні бюджетних коштів. 

Основні заходи для досягнення визначених завдань: 

- забезпечення встановлення розмірів соціальної підтримки на підставі 

економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання житлово-

комунальних, транспортних та інших послуг;  

- запровадження непрямих методів оцінювання доходів громадян, які 

претендують на одержання соціальної підтримки. 

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів: 

- підвищення питомої ваги коштів на соціальну підтримку, що надаються 

населенню;  

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального 

спрямування. 

 

Житлово-комунальне господарство 

Пріоритетні завдання: 

- послуги з комфортного проживання населення у місті – благоустрій 

міста (освітлення, озеленення, прибирання та інше), надання якісних житлово-

комунальних послуг, здійснення ремонтів, реконструкції, будівництва  

застарілого житлового фонду та інженерних систем тепло-, водо- забезпечення; 

- втілення державної житлової політики у місті, створення конкурентного 

середовища на ринку якісного обслуговування житла; 

- модернізація мереж зовнішнього освітлення із застосуванням 

енергозберігаючих технологій; 

- регулювання діяльності природних монополій на місцевому ринку 

комунальних послуг. 

Основні заходи для досягнення визначених завдань: 

- забезпечення функціонування всієї інженерної інфраструктури  міста 

для потреб громади; 

- організація благоустрою та забезпечення на території міста чистоти і 

порядку, розроблення схем санітарного очищення території міста, здійснення 

заходів з контролю за станом благоустрою і утримання та розвиток території, 

інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх 

озелененням, охороною зелених насаджень тощо; 

- виконання ремонтів та реконструкції, модернізації: покрівель, ліфтів, 

внутрішньобудинкових систем водо-, тепло- електропостачання, 

водовідведення, автоматичного пожежного захисту  та інше; 

- проведення робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення 

застосовуючи новітні методи енергозбереження; 



- проведення моніторингу якості питної води з централізованих та 

нецентралізованих джерел водопостачання з висвітленням його у ЗМІ; 

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів: 

- забезпечення реалізації державної політики щодо реформування 

розвитку у сферу житлово-комунального господарства міста; 

- забезпечення якісного освітлення вулиць та прибудинкових територій 

житлових будинків; 

- покращення стану безпеки руху транспорту і пішоходів та комфортного 

пересування по дорогах і тротуарах міста; 

- поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення; 

- покращення якості питної води в  м. Золотоноша. 

 

5. Виконання інвестиційних програм (проектів) 

Прогнозні показники міського бюджету за бюджетними програмами, які 

забезпечують виконання інвестиційних програм на 2021-2022 роки.  

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    325252,0  грн.  

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). 

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. 

Постійно проводиться робота серед бізнес-кіл міста щодо участі у 

міжнародних Форумах та виставках.  

Рішенням сесії міської ради затверджено Порядок залучення, розрахунку 

розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста. 

Протягом 2019 року було залучено 3 замовники  будівництва, торгівлі, 

підприємництва, промисловості  та укладено договори про пайову участь у 

розвитку інфраструктури міста на суму  86383,40 грн. 

http://www.zolo.gov.ua/page/investitsiina-diyalnist


Станом на 01.10.2019 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).  
 

 

 

                                              6. Фінансування  

     Враховуючи обмеженість доходних джерел бюджету розвитку, визначених 

статтею 71 Бюджетного кодексу України, та необхідність спрямування 

значного обсягу видатків на зміцнення матеріально-технічної бази установ та 

закладів соціально-культурної сфери, розбудови об’єктів інфраструктури міста, 

житлово-комунального господарства, прогнозні показники фінансування 

міського бюджету в першу чергу враховують передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у 2021 році в сумі –      

4000 гривень, у 2022 році –5000 гривень.  

7.  Міжбюджетні відносини 

    Обсяг міжбюджетних трансфертів на 2021-2022 роки визначено 
відповідно до показників, доведених листом Міністерства фінансів  від 
20.11.2019 року  № 05110-14-6/29884 «Про прийняття Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2020 рік». 

  
Начальник міського фінансового управління                О.В. Коваленко 


