
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 25.11.2021 № 505 

м. Золотоноша 

 

Про звіт про виконанню бюджету Золотоніської міської територіальної громади 

за 9 місяців 2021 року 

 

Заслухавши звіт начальника фінансового управління  Коваленко О. В. 

про виконання бюджету Золотоніської міської територіальної громади 

за 9 місяців 2021 року,  керуючись п. 1 “а” ст. 28 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію начальника фінансового управління Коваленко О. В. про 

виконання бюджету Золотоніської міської територіальної громади за 9 місяців 

2021 року  загального фонду по доходах у сумі 248 152,9 тис. грн., по видатках 

– 213665,4  тис. грн., спеціального фонду по доходах у сумі  7 401,7 тис. грн., 

по  видатках – 19480,0 тис. грн. взяти до відома (додається). 

2. Звіт про виконання бюджету Золотоніської міської територіальної 

громади за 9 місяців 2021 року винести на розгляд чергової сесії.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О. М. та на фінансове управління (Коваленко О. В.). 

 

 

Секретар ради                                                                         Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Коваленко 23762 



Доповідна записка 
 

Про звіт про виконання бюджету Золотоніської міської територіальної громади 

за 9 місяців 2021 року 

 

Заслухавши звіт виконкому про виконання бюджету Золотоніської 

міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року, враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань 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 громаді. 

За звітний період до місцевого бюджету надійшло доходів 255 554,6 тис. 

грн., з них: до загального фонду – 248 152,9 тис. грн., або 110,9% затвердженого 

розписом на звітний період, до спеціального фонду – 7 401,7 тис. грн., або 

86,9%. 

У складі доходів місцевого бюджету: 

доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) –                    

162 903,5 тис. грн. (103,7%); 

доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) –                  

4 184,5 тис. грн. (82,0%); 

- 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 – 2 987,2 тис. грн., або 100%;  

субвенції в сумі  – 82 262,2 тис. грн., у тому числі: 

     - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери – 

17 500,0 тис. грн.; 

     - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 938,7 тис. грн.; 

- освітня субвенція з державного бюджету – 58 470,2 тис. грн., або 100%;  

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 36,0 тис. 

грн., або 100%; 

субвенції з місцевого бюджету – 5 317,3 тис. грн., з них по загальному 

фонду: 

     - субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні 

для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 

8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/3551-12#n155
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/3551-12#n155
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/3551-12#n103


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 – 19,4 тис. грн., або 100%; 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 151,2 тис. грн., або 100%; 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету – 239,4 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 – 1 622,3 тис. грн., або 115,9%; 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів 

та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 1 809,9 тис. грн., або 100%; 

Інші субвенції з місцевого бюджету  по загальному фонду –  475,1 тис. 

грн., в тому числі: 

пільги на медичне обслуговування, громадянам постраждалим внаслідок 

ЧАЕС – 290,8 тис. грн.; 

кошти на виконання програми «Інноваційні школи Черкащини» - 67,9 

тис. грн.; 

кошти на утримання ФОК «Колос» - 51,6 тис. грн.; 

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, 

техобслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 

– 26,8 тис. грн.; 

на виконання програми підвищення енергоефективності та зменшення 

споживання енергоносіїв – 14,6 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. (санітарне лікування учасників антитерористичної операції в межах 

санаторних закладів області на умовах спів фінансування з місцевими 

бюджетами) – 7,5 тис. грн.; 

на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок 

війни – 6,0 тис. грн.; 

встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи загального захворювання – 

5,6 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 – 4,3 тис. грн. 

           За 9 місяців 2021 року до спеціального фонду бюджету громади 

надійшло 3 217,2 тис. грн. офіційних трансфертів, у тому числі: 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3 120,0 тис. грн. 

(100,0 %); 



- інші субвенції з місцевого бюджету (кошти на пам’ятник воїнам АТО на 

території «Меморіального парку» в м. Золотоноша) – 97,2 тис. грн. (32,4 %).                                      

 

 

Видатки міського бюджету протягом 9 місяців 2021 року в цілому 

становили 233 145,4 тис. грн., що дорівнює 71,7% уточненого річного плану 

2021 року, та 94,3 % уточненого плану звітного періоду. Проти аналогічного 

періоду минулого року їх обсяг збільшився на 56,3% (на 83997,4 тис. грн.).   

У тому числі у розрізі населених пунктів: 
                                                                                                                    тис.грн.          

Населені 

пункти 

Видатк

и 0100 1000 2000 3000 4000 5000 6000 
у т.ч. 

благоустр 

Всього 39362,5 2822,5 30877,6 773 1682,7 1025,7 5,6 2175,4 1752,5 

у т.ч:                   

Деньги 6413,7 505,7 4859 126,7 215,4 200,7 0,7 505,5 409,2 

Благодатне 12270,3 739,4 10322,2 68 406 221,1 2,8 510,8 348,4 

Кропивна 8281,5 536,7 6480,5 221 360,8 196,1 0,7 485,7 357,8 

Коробівка 7530,2 527,3 5870,2 142,4 461,1 223,4 0,7 305,1 268,8 

Крупське 4866,8 513,4 3345,7 214,9 239,4 184,4 0,7 368,3 368,3 

 

На захищені статті витрат використано 176 478,7 тис. грн. (76,2 % 

загального обсягу видатків). Видатки на заробітну плату склали 156086,8 тис. 

грн., що на 60410,3 тис. грн., або 63,1% більше минулорічного показника, 

медикаменти та перев’язувальні матеріали – 49,6 тис. грн. (зменшилось на 149,1 

тис. грн., або 400,6%), продукти харчування – 3688,8 тис. грн. (збільшилось на 

3688,8 тис. грн., або 341,1%), комунальні послуги та енергоносії – 12593,7 тис. 

грн. (приріст на 7334,5 тис. грн., або на 239,5%), заходи регіональних програм – 

562,0 тис. грн. (на 336,7 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року), 

поточні трансферти – 327,9 тис. грн.  

На утримання державного управління – 11,8% загального обсягу 

видатків, установ та закладів освіти спрямовано – 63,2%, охорони здоров’я – 

3,6%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 6,6%, культури і мистецтва 

– 3,7 %, фізичної культури і спорту – 1,0%, інші видатки – 10,1 %. 

У складі спеціального фонду видатки: 

власних надходжень бюджетних установ – 2752,6 тис. грн.; 

бюджету  розвитку – 16727,5  тис. грн.; 

За звітний період по загальному фонду перераховано міжбюджетний 

трансферт в частині спільного фінансування (утримання) КУ "Центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Вознесенської 

сільської ради Золотоніського району Черкаської області) в сумі 217,7 тис. грн.; 

по спеціальному фонду перераховано міжбюджетний трансферт з 

Золотоніського міського бюджету Черкаському обласному бюджету у сумі 

1566,1 тис. грн. (Реконструкція незавершеної будівництвом будівлі критого 

басейну гімназії імені С.Д.Скляренка по вулиці Черкаській, 54 в місті 

Золотоноша Черкаської області) 



 . 

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 4,9 тис. грн. 

Відповідно до ч. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу  України, керуючись п.  23  

ч.  1  ст.  26  Закону  України “Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада  вирішила: 

 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету 

Золотоніської міської територіальної громади за 9 місяців  2021 року: 

загального фонду по доходах у сумі 248 152,9 тис. грн., по видатках – 

213665,4 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом)  в сумі  

34487,5 тис. грн.; 

спеціального фонду по доходах у сумі  7 401,7 тис. грн., по  видатках – 

19 480,0 тис. грн., кредитуванню – - (“мінус”) 4,9 тис. грн., з перевищенням 

видатків  над  доходами  (дефіцитом)  у сумі 12 073,4 тис. грн. 

 

 

 

Начальник управління                                                         Олена Коваленко  
 


