
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 28.01.2022 № 21 

м. Золотоноша 

 

Про звіт про виконання бюджету Золотоніської міської 

територіальної громади за 2021 рік 

 

Заслухавши звіт начальника фінансового управління Коваленко О. В. 

про виконання бюджету Золотоніської міської територіальної громади за 2021 

рік, 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 2021 рік: 

загального фонду по доходах у сумі 364 538,3 тис. грн., по видатках – 298 813,1 

тис. грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом)  в сумі  65 725,2 

тис. грн.; спеціального фонду по доходах у сумі  27 832,8 тис. грн., по видатках 

– 81 839,1 тис. грн., кредитуванню – - (“мінус”) 6,9 тис. грн., з перевищенням 

видатків над доходами (дефіцитом) у сумі 53 999,4 тис. грн. взяти до відома 

згідно з додатком. 

2. Звіт про виконання бюджету Золотоніської міської територіальної 

громади за 2021 рік винести на розгляд чергової сесії міської ради.  

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 



Проект 

 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від   ________    2022 № ____________  

                        м. Золотоноша 

                                                                

Про звіт про виконання бюджету Золотоніської міської 

територіальної громади за 2021 рік 

 

 

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 2021 рік (звіт додається): 

-  загальний фонд по доходах у сумі 364 538,3 тис. грн., по видатках – 298 

813,1 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом)  в сумі  65 

725,2 тис. грн.; 

- спеціального фонду по доходах у сумі  27 832,8 тис. грн., по  видатках – 

81 839,1  тис. грн., кредитуванню – - (“мінус”) 6,9 тис. грн., з перевищенням 

видатків  над  доходами  (дефіцитом)  у сумі 53 999,4 тис. грн. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, 

господарської діяльності (Остроглазова В.В.) та секретаря ради Сьомак Н. О. 

3. Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи 

опублікувати дане рішення в міській газеті “Златокрай” та на офіційному сайті 

міської ради (www.zolo.gov.ua) не пізніше, ніж у десятиденний строк з дня його 

прийняття. 

 

 

Секретар ради                                                                         Наталія СЬОМАК 
 

ПОГОДЖЕНО 

 

Начальник  юридичного відділу                     Денис СИЗЬКО 
 

Олена Коваленко 23762  

http://www.zolo.gov.ua/


Пояснювальна записка 

до звіту про виконання бюджету 

 Золотоніської міської територіальної громади 

 за 2021 рік 

 
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 
Бюджет Золотоніської міської територіальної громади за 2021 рік виконано: по 

доходах у сумі 392 371,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 364 538,3 тис. грн., по 

спеціальному фонду – 27 832,8 тис. грн.; по видатках у сумі 380 652,2 тис. грн., у тому числі 

по загальному фонду – 298 813,1 тис. грн., по спеціальному фонду – 81 839,1 тис. грн.; з 

перевищенням доходів над видатками у сумі 11 718,9 тис. грн., у т.ч. з перевищенням 

доходів над видатками по загальному фонду у сумі 65 725,2 тис. грн. та з перевищенням 

видатків над доходами по спеціальному фонду у сумі 53 999,4  тис. грн.; по кредитуванню у 

сумі – -(“мінус”) 6,9 тис. грн., у тому числі обсяг повернення кредитів, наданих у минулих 

роках, склав – - (“мінус”) 6,9 тис. грн. 

 

2. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 

Малий та середній бізнес 

При виконавчому комітеті створена та працює комісія з питань розвитку 

підприємництва та координаційна рада, де розглядаються питання та приймаються 

відповідні рішення щодо його підтримки. Основними проблемами розвитку малого бізнесу є 

недостатня фінансова підтримка, значна тінізація малого бізнесу, низький рівень офіційної 

заробітної плати, цьогорічні карантинні заходи щодо подолання пандемії COVID-19.  

Діяльність малого підприємництва За даними ГУ ДФС у Черкаській області станом 

на 01.11.2021 на обліку перебувало 122 малі підприємства та 1593 фізичних осіб-

підприємців, з яких сплачують податки відповідно 76 юридичних осіб та стовідсотково 

фізичні особи – підприємці. 

Протягом 11 місяців 2021 року державну реєстрацію здійснили фізичні особи-

підприємці – 176 осіб, юридичні – 44 особи. Припинили свою діяльність 37 юридичних осіб 

та 167 фізичних осіб-підприємців.  

Надходження до бюджетів усіх рівнів становили 304 816,8 тис. грн, у тому числі до 

місцевого бюджету 30 916,0 тис. грн., від малого підприємництва 53 547,2 тис. грн. В 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджетів усіх рівнів від 

малого підприємництва зменшились на 32 800,9 тис. грн., до місцевого бюджету 

збільшились на 1 750,9 тис. грн. 

У місті діє Центр з надання адміністративних послуг, в якому працює “єдине” 

реєстраційне вікно та дозвільний центр, що спрощує процедуру реєстрації та отримання 

документів щодо діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу. 

Загальна кількість адміністративних послуг, надання яких запроваджено через ЦНАП 

– 155, з них: міської ради – 63, територіальних органів ЦОВВ – 92. Кількість послуг наданих 

в ЦНАП за 11 місяців 2021 року – 20881.  

З метою географічного наближення адмінпослуг до людей 11.06.2021 року між 

виконавчим комітетом Золотоніської міської ради та виконавчим комітетом Піщанської 

сільської ради підписано Угоду про співробітництво з надання адмінпослуг у сфері 

державної реєстрації нерухомості та бізнесу. Проект реалізувався протягом 2021 року.  

Крім того, проводиться актуалізація даних по мешканцям Золотоніської громади в 

Реєстрі територіальної громади.  

Станом на 01.11.2021 торгівельну діяльність в громаді здійснюють 281 заклад 

торгівлі, з них 211 продовольчі (змішані) та непродовольчі магазинів та 38 закладів 



громадського харчування. На території громади діє 10 автозаправних станцій, які 

здійснюють роздрібну торгівлю паливно-мастильними матеріалами.  

Найбільше торгівельних закладів серед 5 приєднаних сільських рад розташовано на 

територіях села Благодатне. На території 5 сільських рад та міста 102 суб’єкти 

господарювання усіх форм власності надають населенню різні види послуг, зокрема, послуги 

по ремонту взуття, ремонту та пошиву одягу, пошиву автомобільних килимків, ремонту 

побутової техніки, телерадіоапаратури, інтернет-послуги, ритуальні послуги, послуги 

перукарень, ремонт транспортних засобів, оброблення деревини, млин, Нова Пошта та ін. 

Для промоції інвестиційного потенціалу міста на офіційному сайті міської ради 

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.  

У громаді створені сприятливі умови для стабільного розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності, пошуку нових ділових партнерів, виходу суб’єктів підприємництва регіону на 

нові зовнішні ринки реалізації продукції. Продукція, що виробляється в місті та сільських 

населених пунктах, користується попитом та реалізується як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках. Суб’єкти підприємницької діяльності здійснюють експортно-імпортні 

операції товарами з партнерами із 10-и країн світу.  

Обсяг експорту товарів по місту у січні-листопаді 2021 року становив 374,3 млн. грн, 

імпорту – 284,8 млн. грн. Сальдо зовнішньоекономічної діяльності склало 89,5 млн. грн, 

коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,3.  

У січні-листопаді 2021 року у місті прийнято в експлуатацію нових житлових 

будинків загальною площею 11364,3 кв. м. 

Промисловий комплекс У 2021 році у місті працює 17 промислових підприємств 

основного кола, які формують його економічний потенціал. Обсяг реалізованої промислової 

продукції (товари, послуги) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість 

та акцизу) згідно попередніх показників за січень – жовтень 2021 року склав 2823908,9 

тис.грн, що на 4,2% менше у порівнянні з відповідним періодом попереднього року 

(2948880,6 тис. грн). У розрахунку на одиницю населення склав 103062,37 грн. Спад обсягів 

виробництва та реалізації виник внаслідок карантинних обмежень та тимчасовий перехід 

підприємств на 3 денний графік роботи (ТОВ «ПКВ»Золотоноша», ДП «Златодар»).  

Серед видів діяльності переробної промисловості найбільш значимими за обсягами є 

виробництво харчових продуктів та напоїв, підприємствами якого реалізовано 4,3% 

продукції області. Cкорочення обсягів виробництва відбулося серед таких видів промислової 

діяльності як виробництво харчових продуктів, напоїв – на 7,7%. Водночас, зростання 

обсягів спостерігалося на підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових 

металевих виробів, крім машин і устаткування – на 6,4%, постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря – на 4,2%, виробництва паперу та поліграфічної діяльності 

– на 2,1%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 0,7%.  

Дорожня інфраструктура, транспортне забезпечення та зв’язок 

Головним завданням у сфері діяльності автомобільного транспорту є забезпечення 

жителів громади якісним та безпечними перевезеннями та гарантії дотримання графіків 

перевезення. 

Надання послуг пасажирського автомобільного транспорту в територіальній громаді 

здійснюють: ПрАТ ,,Золотоніське АТП-17112” та ПП ,,Еліт-Транс”.   

В громаді  є нагальна необхідність розширити мережу сільського сполучення, 

надавши можливість мешканцям сільських населених пунктів безперешкодно діставатися 

центру громади.  

Територію громади перетинає дві дороги державного значення : Київ-Кременчук 

(Полтавський напрямок), Київ-Черкаси (Черкаський напрямок), це два основних 

транспортних потоки, по яких здійснюються транспортні вантажні та пасажирські 



перевезення тобто, через територію громади проходить багато транзитного транспорту. 

Також територією громади проходить залізнична лінія Бахмач-Одеса. 

Більшість рейсів, на приміських маршрутах, здійснюються щоденно по 2-3 рази на 

день.  

 На даний час залишається відсутнім транспортне сполучення у с. Комарівка,  с-ще 

Снігурівка, які є малочисельними (менше 20 осіб) або взагалі відсутнє населення, 2 

населених пункти (с-ще Гришківка, с-ще Ярки) знаходяться менш ніж за 2 км від траси, де 

проходять регулярні рейси. 

За січень – жовтень  2021 року перевезено  152,393 тис. пасажирів.  

На території Золотоніської   ТГ упорядковано 58 автобусних зупинок. 

У громаді ведеться системна робота, спрямована на розвиток сучасних засобів 

зв’язку. Майже всі населені пункти громади (за винятком кількох маленьких селищ/сіл) 

мають доступ до Інтернету. Найбільшими провайдерами є  ПАТ “Укртелеком”, ТОВ 

“Маклаут”, ЗАТ “Київстар” “Vodafone”, ЗАТ “Український мобільний зв’язок”. 

У 2021 році за рахунок коштів місцевих бюджетів за пільговий проїзд автомобільним 

транспортом на автобусних маршрутах загального користування  перевізникам 

відшкодовано 3016,1 тис. грн, в тому числі по сільських маршрутах -  620,4 тис. грн.   

Дорожнє господарство є одним з елементів транспортної інфраструктури, що 

забезпечує конституційні гарантії громадян на свободу пересування і забезпечує вільне 

переміщення товарів та послуг. 

Так, у Золотоніській територіальній громаді загальна кількість вулиць та провулків 

понад 350, у т.ч. мережа комунальних доріг - 290 км, з яких 80% з твердим покриттям.  

Протяжність вулиць, обладнаних закритою дощовою каналізацією – 25 км. Підприємствами 

– ПрАТ “Золотоношарембуд”, ПП КФ “Дорбуд” та КП “Міський водоканал” надавались 

послуги по ремонту, експлуатації та утримання дорожнього покриття та тротуарів. 

Протягом 9 місяців 2021 року за рахунок використання коштів місцевого бюджету виконано 

ремонт дорожнього покриття методом холодного асфальтування, проведено поточний - 

дрібний та середній ремонт, капітальний ремонт, закуплено матеріали для ремонту за 

допомогою установки УЯР-01, здійснено поточний ремонт тротуарів та заходи по 

утриманню доріг та тротуарів  на загальну суму - 9909,8 тис.грн., а саме: 
в тис.грн. 

Капітальний ремонт 4706,5 

Поточний середній ремонт 0 

Поточний дрібний ремонт 3684,0 

Утримання, в т.ч.: 1519,3 

Утримання (приготування посипальної суміші, прибир. снігу) 1424,6 

Утримання (дорожні знаки, розмітка, інше) 94,7 

Всього : 9909,8 

Проведено роботи з встановлення та заміни дорожніх знаків, нанесення дорожньої 

розмітки на 11 км вулиць міста (Шевченка, Визволення, Черкаська, Новоселівська, 

Незалежності, Садовий проїзд, Обухова). 

Відновлено частину тротуару по вул. Черкаська (від вул. Благовіщенська до вул. 

Січова) на суму - 498,1 тис. грн. Частково проведено ремонт прибудинкової території 

будинку по вул. Шевченка, 115 – 310 тис. грн. 

Станом на 01 жовтня 2021 року по УЖКГ затверджено відповідними наказами 

проектно-кошторисні документації на проведення капітального ремонту дорожнього 

покриття вулиць міста у кількості 25од. на суму – 24917,5 тис. грн, дворових заїздів – 13од. 

на суму – 8531,9 тис. грн, виготовлену коштами мешканців, в рамках проекту “Золотоноша 

власними руками”, співфінансування яких, згідно умов конкурсу, проводитиметься із 

затвердженого бюджету громади. 



За правилами відповідної програми, всі проекти, які не будуть профінансовані у 

поточному році, першочергово будуть занесені на фінансування наступного бюджетного 

року, коригування проекту, в разі необхідності, буде виконано за кошти бюджету громади. 

Для боротьби зі сніговими заметами підприємствами проводяться роботи з підготовки 

спеціалізованої техніки в кількості – 10 одиниць. Для боротьби з ожеледицею на дорогах та 

тротуарах громади в зимовий період заготовлено близько 900 т протиожеледної суміші. 

Заробітна плата та доходи населення 

Середньомісячний розмір заробітної плати одного працівника у ІІІ кварталі 2021 року 

склав 12123 грн, що становить 136,5% до відповідного періоду минулого року. 

Середньооблікова кількість штатних працівників у ІІІ кварталі 2021 року становила 6232 

особи.   

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 9 місяців 2021 року 

таких засідань було 10, на них заслухано 16 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.   

Станом на 1 жовтня 2021 року заборгованість із заробітної плати мають: КП 

“Комунальник” - 81, 8 тис. грн., ДПТНЗ “Черкаський навчальний центр Міністерства 

аграрної політики та продовольства України” - 159, 8 тис. грн. та два підприємства-банкрути: 

ДП “Златодар” - 447, 8 тис. грн. та ТОВ “КоронАгро” – 792, 5  тис. грн.  

Важлива увага приділяється легалізації ринку праці міста. Робочою групою по 

легалізації протягом 2021 року періоду проведено перевірку 55 суб’єктів підприємницької 

діяльності. Під час проведення рейдів головним спеціалістом-інспектором праці 

проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з суб’єктами господарювання  з метою 

інформування роботодавців та їх працівників про найбільш ефективні способи додержання 

законодавства з питань оформлення трудових відносин, моніторингу стану його додержання. 

Основними бюджетоутворюючими підприємствами Золотоніської міської 

територіальної громади, надходження яких у 2021 році мають найбільшу питому вагу до 

надходжень по загальному фонду, є: 

- ТОВ «ФЕС УКР» - 7,5 %; 

- ТДВ «Золотоніський маслоробний завод» - 5,9%; 

- ПрАТ «Золотоніський машинобудівний завод» - 3,3 %; 

- ТОВ «Гранекс-Черкаси» - 3,1%; 

- ПП «Агроспецпроект» - 2,9 %; 

- СТОВ «Придніпровський край» - 2,5%; 

- ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» - 2,5 %; 

- Золотоніський РЕМ – 2,3 %; 

- Філія «Одеська залізниця» - 2,2 %; 

- ДП «Роял Фрут Гарден Іст» - 2,1 %; 

- ПП «Крупське» - 2,0 % 

- АТ «Черкасигаз» - 1,7%; 

- ТОВ ПІІ «Еконія» - 1,6 %. 

 

 

 

 

 

 



3. ДОХОДИ 

 

3.1. Загальний та спеціальний фонди в цілому 

Структура доходів бюджету Золотоніської міської територіальної громади 

 за 2021 рік 

                                                                                                                                      тис. грн. 

Всього доходи – 392 371,1  

Власні та закріплені доходи – 

239 782,1 
Міжбюджетні трансферти – 152 589,0 

Загальний фонд – 

231 767,9 

Спеціальний 

фонд – 8 014,2 

Дотації  –        

3 982,9 

Субвенції – 148 606,1 

Загальний 

фонд – 

128 787,5 

Спеціальний 

фонд – 19 818,6 

 

Структура доходів бюджету громади за 2021 рік  
(тис.грн.)

Загальний 

фонд (без 

трансфертів

); 231 767,9; 

59,1%

Спеціальний 

фонд (без 

трансфертів

); 8 014,2; 

2,0%

Дотації; 3 

982,9; 1,0%

Субвенції; 

148 606,1; 

37,9%

 

 

3.1.1. Власні надходження, фонди  в цілому 

За 2021 рік до загального та спеціального фондів бюджету громади мобілізовано 

власних та закріплених доходів в сумі 239 782,1 тис. грн., або 104,8% до уточненого річного 

плану. Порівняно з 2020 роком надходження власних та закріплених доходів до загального та 

спеціального фондів збільшилось на 26 343,3 тис. грн., темп приросту становить 12,3%.  

Загальні показники виконання бюджету громади за 2021 рік по 

 складових доходів характеризуються наступним: 

        (тис. грн.) 

Вид надходжень 

Уточнений

план на 

2021 рік 

Фактично 

надійшло 

% 

викона

ння 

+ , - 

Власні і закріплені доходи загального фонду 

(без трансфертів) 
221 853,8 231 767,9 104,5 9 914,1 

Субвенції та дотації загального фонду 133 895,0 132 770,4 99,2 -1 124,6 

Доходи спеціального фонду (без 

трансфертів) 
6 970,0 8 014,2 115,0 1 044,2 

Субвенції спеціального фонду 20 418,6 19 818,6 97,1 -600,0 

ВСЬОГО 362 718,8 372 552,5 102,7 9 833,7 

в т.ч.:             Загальний фонд 355 748,8 364 538,3 102,5 8 789,5 



Спеціальний фонд 27 388,6 27 832,8 101,6 444,2 

 

Аналіз надходжень податків і зборів  

за 2021 рік у порівнянні з надходженнями за 2020 рік 
(тис. грн.) 

Вид надходжень 

Фактичні 

надходжен

ня за 2020 

рік 

Фактичні 

надходжен

ня за 2021 

рік 

Відхилення 

% сума 

Власні і закріплені доходи загального фонду 200 376,0 231 767,9 115,7 31 391,9 

Доходи спеціального фонду                       

(без трансфертів) 
13 062,8 8 014,1 61,4 -5 048,7 

ВСЬОГО 213 438,8 239 782,1 112,3 26 343,3 

 

3.1.2. Міжбюджетні трансферти 

До бюджету Золотоніської міської територіальної громади за 2021 рік надійшло 

офіційних трансфертів в сумі 152 589,0 тис. грн., з них:  

-  дотації до загального фонду в сумі 3 982,9 тис. грн., виконання плану становить         

100%; 

- субвенцій до загального фонду в сумі 128 787,5 тис. грн., що становить 99,1% до 

уточненого річного плану,  невиконання склало 1 124,6 тис. грн.; 

- субвенцій до спеціального фонду в сумі 19 818,6 тис. грн., що становить 97,1% до 

уточненого річного плану,  невиконання склало 600,0 тис. грн. 

 

 

3.2. Загальний фонд 

3.2.1. Власні та закріплені надходження, фонди в цілому 

За 2021 рік до загального фонду бюджету мобілізовано власних та закріплених 

доходів в сумі 231 767,9 тис. грн., або 104,5% до уточненого річного плану. Порівняно з 

аналогічним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів до 

загального фонду зросли на 31 391,9 тис. грн., темп приросту становить 15,7%.    

Загальний фонд бюджету громади сформований з 18 джерел надходжень. 
 

Податок на доходи фізичних осіб     

В складі доходів загального фонду 2021 року до бюджету надійшло податку на 

доходи фізичних осіб – 138 264,8 тис. грн. 103,0% до уточненого завдання, з ростом проти 

відповідного періоду минулого року – 118,3%.  

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

платника податку у вигляді заробітної плати надійшов у сумі 119 142,6 тис. грн., що 

становить 101,8% до уточненого річного плану, план перевиканоно на 2147,6 тис. грн. У 

порівнянні з 2020 роком надходження збільшились на 19 267,6 тис. грн. (+19,3%).  

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 11 512,5 тис. грн., що 

становить 110,7 % до уточненого річного плану, перевиконання склало 1 112,5 тис. грн. У 

порівнянні з 2020 роком надходження збільшились на 930,0 тис. грн. (+8,8%).  

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

платника податку інших ніж заробітна плата надійшов у сумі 5 553,7 тис. грн., що становить 

107,4% до річного плану, перевиконання склало 383,7 тис. грн. У порівнянні з 2020 роком 

надходження зменшились на 6,8 тис. грн. (-0,1%).   



Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування надійшов у сумі 2 056,0 тис. грн., що становить 127,3% 

до плану на 2021 рік, понад план отримано 441,0 тис. грн. У порівнянні з 2020 роком 

надходження збільшились на 1159,2 тис. грн. (+129,3%).  

Основними бюджетоутворюючими платниками з податку на доходи з фізичних осіб є: 

ТОВ "Фес Укр", В/ч А1402, КНП «Золотоніська багатопрофільна лікарня Золотоніської 

міської ради», ТДВ "Золотоніський маслоробний комбінат", ПрАТ "Золотоніський 

машинобудівний завод", ПП "Агроспецпроект", ТОВ «Гранекс-Черкаси», ТОВ "ЗЛГЗ" 

"Златогор", ТОВ «РОЯЛ ФРУТ ГАРДЕН IСТ», СТОВ "Придніпровський край", Золотоніські 

енергетичні мережі. 
 

Податку на прибуток комунальних підприємств до бюджету надійшло 39,5 тис. 

грн., що становить 100% до уточненого плану на 2021 рік. У порівнянні з 2020 роком 

надходження збільшились на 29,3 тис. грн. (в 4 рази).  

    

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло до бюджету 

в сумі 991,6 тис. грн., що становить 100,0% до уточненого плану на 2021 рік. У порівнянні з 

2020 роком надходження збільшилося на 12,4 тис. грн., приріст – 1,3%. 

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення надійшло в сумі 22,6 тис. грн., що становить 129,1% до 

уточненого плану на 2021 рік. У порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися на 3,9 

тис. грн., ріст – 120,9%. 

Акцизного податку з пального за 2021 рік надійшло – 15 616,3 тис. грн., у тому 

числі: 

акцизного податку з пального (виробленого в Україні) отримано 3 551,1 тис. грн.,  

(104,4% до уточненого планового завдання на звітний період), проти відповідного періоду 

минулого року приріст 14,9% (+ 461,3 тис. грн.). 

акцизного податку з пального (ввезеного на митну територію України) отримано 

12 065,2 тис. грн.,  (103,5% до уточненого планового завдання на звітний період), проти 

відповідного періоду минулого року приріст 11,8% (+ 1 269,8 тис. грн.). 

У порівнянні з минулим роком до бюджету отримано коштів акцизного податку з 

пального з  приростом 12,5 % (+1 731,1 тис. грн.).  

 

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів отримано 5 537,7 тис. грн. (103,5% до планового завдання на звітний 

період, або на 184,7 тис. грн. більше), проти відповідного періоду минулого року приріст 

15,9% (+758,6 тис. грн.).  
 

Місцеві податки і збори 

За 2021 рік надійшло 64 824,7  тис. гpн. місцевих податків i зборів, що становить 

106,5% до уточненого річного плану. У розрізі податків надходження наступні. 

 

Плати за землю до бюджету громади надійшло в сумі – 25 269,2 тис. грн., що більше 

від плану на 375,3 тис. грн. (101,5% до уточненого річного завдання, проти минулого року 

надходження зменшились на 966,2 тис. грн., (-3,7%), у тому числі: орендної плати за землю 

14 874,2 тис. грн. (102,0% до уточненого завдання, із збільшенням проти відповідного 

періоду минулого року на 45,3 тис. грн., (+100,3%). 

Із загальної суми надходжень місцевих податків питома вага плати за землю складає 

10,9%. 

За 2021 рік до бюджету мобілізовано земельного податку з юридичних осіб в сумі 

9 090,6 тис. грн. (100,7% до річного завдання), що на 752,6 тис. грн. менше (-7,6%), ніж у 

минулому році.  



За 2021 рік коштів від сплати земельного податку з фізичних осіб надійшло в сумі – 

1 304,4 тис. грн. (101,7% до уточненого річного завдання, проти минулого року надходження 

зменшились на 258,9 тис. грн. (-16,6%)).  

До бюджету громади за 2021 рік мобілізовано 11 743,3 тис. грн. орендної плати  за  

землю з юридичних осіб (100,8% до уточненого річного завдання), проти минулого року 

надходження зменшились на 420,4 тис. грн.(-3,5%).  

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

3 130,9 тис. грн. (107,0% до уточненого річного завдання, проти минулого року надходження 

збільшились на 465,7 тис. грн., з приростом (+17,5%).  

Станом на 01.01.2022 року по Золотоніській міській територіальній громаді укладено 

286 договорів оренди земельних ділянок, з них: 110 договорів з юридичними особами та 176 

– з фізичними особами. 

  

Надходження земельного податку та орендної плати з юридичних та фізичних осіб за 

12 місяців 2021 року  cклали 25 269,2 тис. грн., у т.ч. в розрізі населених пунктів: 

- м. Золотоноша – 18 895,8 тис. грн.; 

- с. Благодатне – 2 156,1 тис. грн.; 

- с. Кропивна – 1 217,7 тис. грн.; 

- с. Деньги – 1 204,8 тис. грн.; 

- с. Крупське – 1 017,8 тис. грн.; 

- с. Коробівка – 777,0 тис. грн. 

 

 З метою створення єдиного механізму справляння плати за землю, диференціація 

ставок (у відсотках в залежності від нормативно-грошової оцінки землі) для фізичних та 

юридичних осіб визначається в залежності від функціонального призначення земельної 

ділянки. 

Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів 

цільового призначення земель, затвердженого наказом Держстандарту від 23 липня 2010 

року №548. 

По громаді в цілому розмір ставок за земельний податок та орендна плата за землю у 

відсотковому розмірі становить від 0,03 до 12,0. 

 

 

 Податку на майно, відмінне від земельної ділянки надійшло до бюджету громади 

в сумі 5 479,4 тис. грн., або 103,7% до уточненого завдання. Проти відповідного періоду 

минулого року більше на 1 866,0 тис. грн., або на 51,6%. 

Надходження податку на майно, відмінне від земельної ділянки, з юридичних осіб за 

12 місяців 2021 року склали 3 925,4 тис. грн., у т.ч. в розрізі населених пунктів: 

- м. Золотоноша – 1 989,7 тис. грн.; 

- с. Благодатне – 995,1 тис. грн.; 

- с. Коробівка – 427,0 тис. грн.; 

- с. Деньги – 308,2 тис. грн.; 

- с. Крупське – 119,4 тис. грн.; 

- с. Кропивна – 86,0 тис. грн. 

 

Так, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як і раніше 

сплачують фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів 

житлової та/або нежитлової нерухомості. 

Базою оподаткування податком є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової 

нерухомості, в тому числі його часток. 

По громаді в цілому відсоткова ставка становить від 0,001 до 1,5 відсотка. 

 



 

Затверджене завдання на 2021 рік по збору за місця для паркування транспортних 

засобів виконано на 100% і отримано 262,8 тис. грн. Проти відповідного періоду минулого 

року надходження збільшились на 72,7 тис. грн., або на 38,2%. 

 

Туристичного збору до бюджету громади надійшло 37,5 тис. грн., що становить 

107,1% до річного плану, більше на 18,9 тис. грн. (101,6%) від минулого року, у тому числі: 

туристичний збір, сплачений юридичними особами – у сумі 12,3 тис. грн.; 

туристичний збір, сплачений фізичними особами – у сумі 25,2 тис. грн. 

 

Транспортного  податку надійшло до бюджету громади в сумі 52,1 тис. грн., що 

становить 134,3%  до річного плану, у тому числі: 

транспортний податок з фізичних осіб – у сумі 20,8 тис. грн.; 

транспортний податок з юридичних осіб – у сумі 31,3 тис. грн.  

 

Єдиного податку за 2021 рік до бюджету громади надійшло в сумі 33 723,7 тис. грн. 

(111,2% до уточненого річного завдання), з ростом проти відповідного періоду минулого 

року – 114,5% (+ 4 261,5 тис. грн.), у тому числі:  

єдиного податку з фізичних осіб  надійшло в сумі – 25 119,1 тис. грн. (110,2% до 

уточненого річного завдання, проти минулого року надходження збільшились на 3 369,7 тис. 

грн. (+15,5%);  

єдиного податку з юридичних осіб  в сумі 4 627,9 тис. грн. (115,3 % до річного 

завдання), що на 838,8 тис. грн. більше (+22,0%), ніж у минулому році; 

єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників - 3 976,7 тис. грн. 

(112,7% до уточненого завдання, із збільшенням проти відповідного періоду минулого року 

на 53,0 тис. грн., (+1,4%). 

Із загальної суми надходжень місцевих податків питома вага єдиного податку  складає 

14,6%. 

Неподаткові надходження 

Планові показники неподаткових платежів за 2021 рік становили 5 375,2 тис. грн.  

За 2021 рік надійшло неподаткових платежів у сумі 6 470,7 тис. грн., що складає 120,4% 

до планових показників звітного періоду. У розрізі податків надходження наступні: 

- плата за надання інших адміністративних послуг – 3 026,8 тис. грн., що становить 

111,7% до уточненого річного завдання, (на 961,8 тис. грн. більше від минулого року з 

приростом 46,6%); 

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 182,9 тис. грн., що у 2,6 рази 

більше до планового завдання, на 97,0 тис. грн. більше від минулого року (+112,9%); 

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень – 512,1 тис. грн., що складає 136,2% до планового завдання на звітний період, 

(на 302,2 тис. грн. більше від минулого року з приростом 144,0%); 

- частина чистого прибутку комунальних підприємств – 26,3 тис. грн., що складає 

100,4% до планових показників звітного періоду, в порівнянні з аналогічним періодом 2021 

року надходження збільшились на 22,2 тис. грн.; 

- адміністративні штрафи та інші санкції – 900,8 тис грн., що становить 111,4% до 

плану на відповідний період, до минулого року – збільшення на 785,9 тис. грн.; 

- адміністративні штрафи у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв – 91,0 

тис грн., на 17,0 тис. грн. більше плану на рік (+23,0%), у порівнянні з минулим роком 

надходження зросли на 57,1 тис. грн.; 



- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 664,1 тис. 

грн. (221,4% до плану), у порівнянні з відповідним періодом минулого року зі спадом на 

22,0%  (-187,8 тис. грн.); 

- плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна – 

519,4 тис. грн., що становить 107,3% до плану за 12 місяців 2021 року, в порівнянні з 

аналогічним періодом 2020 року надходження збільшились на 226,4 тис. грн., або на    77,3%;  

         - державне мито – 62,6 тис. грн., або 113,6% до плану за 12 місяців 2021 року, в 

порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження зменшились на 30,7 тис. грн.,       

(-32,9%), в тому числі: 

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

тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування надійшло в сумі 44,9 тис. 

грн., на 0,4 тис. грн. більше до затвердженого плану, проти минулого року надходження 

зменшились на 38,2 тис. грн., спад – 46,0%;  

 державне мито, не віднесене до інших категорій надійшло в сумі 0,1 тис. грн., 

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

(посвідок) та паспортів громадян України надійшло в сумі 17,6 тис. грн., на 7,0 тис. грн. 

більше до затвердженого плану, проти минулого року надходження збільшились на 7,4 тис. 

грн., приріст 72,5%; 

- кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної 

власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх 

самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття 

ґрунтового покриву – 1,7 тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року 

надходження зменшились на 10,2 тис. грн., або (-85,7%); 

- інші надходження (код платежу 24060300) – 483,0 тис. грн., або 102,3% до 

уточненого плану за 2021 рік. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження 

збільшились на 35,7 тис. грн., (+8,0%), в тому числі надійшло: 

- 173,1 тис. грн. – повернення невикористаних бюджетних коштів минулих років; 

- 72,8 тис. грн. – плати за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою; 

- 59,8 тис. грн. – кошти на виконання умов мирової угоди; 

- 58,5 тис. грн. – плати за утримання гуртожитку; 

- 40,5 тис. грн. – плати за розміщення об’єктів зовнішньої реклами; 

- 25,5 тис. грн. – кошти від сплати самооподаткування, а саме, 

      в розрізі населених пунктів: 

   с. Благодатне – 15,6 тис. грн.; 

   с. Коробівка – 6,9 тис. грн.; 

   с. Крупське – 2,2 тис. грн.; 

   с. Кропивна – 0,8 тис. грн.; 

- 21,8 тис. грн. – кошти за добровільне відшкодування втрат; 

- 13,1 тис. грн. – плати за відшкодування судового збору; 

- 10,6 тис. грн. – плати за реєстраційні внески від учасників аукціонів; 

- 4,0 тис. грн. – плати за видачу дозволу на газифікацію;  

- 1,7 тис. грн. – плати за архівні послуги; 

- 1,6 тис. грн. – плати за організацію тимчасового сезонного торгового місця. 

 

У 2021 році, відповідно до рішення Золотоніської міської ради від 22.06.2021            № 

9-3/VII “Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території 

Золотоніської міської територіальної громади”, 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 2021 рік до загального фонду бюджету громади надійшло офіційних трансфертів 

на загальну суму 132 770,4 тис. грн., що складає 99,2%  до уточненого розпису, в тому числі: 

дотацій 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 –  3 982,9 тис. грн. (100%); 

субвенцій з державного бюджету у сумі 118 572,9 тис. грн., або 99,8% до уточненого 

завдання, з них: 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних 

проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери – 35 000,0 тис. грн. (100 %); 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

«Спроможна школа для кращих результатів» – 3 454,1 тис. грн. (92,1 %); 

- освітня субвенція з державного бюджету – 79 470,8 тис. грн. (100 %); 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій – 648,0 тис. грн. (100 %); 

субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам (за рахунок відповідних 

субвенцій з державного бюджету) у сумі 10 214,6 тис. грн., або 92,5% до уточненого 

завдання, з них: 

- 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 

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 – 1 037,8 тис. грн. (100 %); 

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

отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 

перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані 

особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини 

другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої 

статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 

потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету – 1 090,1 тис. грн. (100 %); 

- субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 3 079,3 тис. грн. (100 %); 

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

рахунок коштів освітньої субвенції – 936,1 тис. грн. (61%); 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3551-12#n155
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- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 119,1 тис. 

грн. (35,7 %); 

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

загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 1 612,5 тис. грн. (99,4 %); 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 741,6 

тис. грн. (100 %); 

- інші субвенції з місцевого бюджету – 598,1 тис. грн. (99,3 %), в тому числі: 

пільги на медичне обслуговування, громадянам постраждалим внаслідок ЧАЕС – 

377,7 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 ) – 22,5 тис. грн.; 

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування 

автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 32,7 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 виконання програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоносіїв – 29,8 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. 

кошти на виконання програми «Інноваційні школи Черкащини» «Безпечна та 

ефективна школа» - 67,9 тис. грн.; 

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

 

3.3. Спеціальний фонд 

До спеціального фонду бюджету громади за 2021 рік надійшло доходів у сумі 27 832,8 

тис. грн., або 101,6% до уточненого плану на рік.  

 

3.3.1. Надходження без трансфертів 

Завдання на 2021 рік по спеціальному фонду (без трансфертів) виконане на 115,0% і 

до бюджету мобілізовано 8 014,2 тис. грн. 

Бюджет розвитку в цілому за 2021 рік виконано на 68,1%. До бюджету розвитку 

мобілізовано: 

- кошти від продажу землі в сумі 2 588,6 тис. грн., що менше на 711,4 тис. грн. (-

21,6%) до затвердженого плану, в зв’язку з економічною та фінансовою кризою, багато 

фізичних та юридичних осіб призупинили викуп земельних ділянок на невизначений термін, 

проти минулого року надходження збільшились на 1 146,5 тис. грн., приріст (79,5%); 

- кошти від відчуження майна в сумі 47,2 тис. грн., на 521,6 тис. грн. менше, що 

становить 8,3% до затвердженого плану, проти минулого року надходження зменшились на 

81,8 тис. грн., спад (63,4)%; 

За підсумками роботи 12 місяців 2021 року по природоохоронному фонду до бюджету 

громади надійшло 242,3 тис. грн., план на січень-грудень виконано на 131,5 %, 



перевиконання склало 58,1 тис. грн. Приріст надходжень проти відповідного періоду 

минулого року становить 7,5% (+ 16,9 тис. грн.), а саме: 

-  екологічного податку надійшло 206,6 тис. грн. (112,2% до плану), на 15,9 тис. грн. 

більше від відповідного періоду минулого року, з приростом 8,3%; 

- грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього середовища – 35,7 тис. грн., на 1,0 тис. грн. більше від відповідного 

періоду минулого року, з приростом 2,9%. 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади - в 

цілому надійшли до бюджету громади 122,2 тис. грн., на 69,7 тис. грн. більше від 

відповідного періоду минулого року, з приростом 132,8%, у тому числі в розрізі населених 

пунктів: 

- с. Коробівка – 115,0 тис. грн.; 

- с. Благодатне – 5,9 тис. грн.; 

- с. Деньги – 1,3 тис. грн. 

Власні надходження бюджетних установ (кошти від надання платних послуг та інші 

джерела) надійшли в сумі 5 013,9 тис. грн. (171,9% до річного завдання, проти минулого року 

надходження зменшились на 5 918,6 тис. грн., або 54,1%), у тому числі: 

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

діяльністю надійшла в сумі 2605,9 тис. грн. (96,8 % до річного завдання, проти 2020 року 

збільшились на 582,3 тис. грн., або 28,8%). Невиконання плану на 86,7 тис. грн. виникло, в 

основному по відділах освіти та культури, а саме: через проведення карантинних заходів у 

зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) зменшився відсоток дітей, які 

відвідували дошкільні заклади та зменшення кількості дітей на 70 осіб по музичній школі,  в 

зв’язку із закриттям гуртка;   

- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 

надійшли в сумі 9,0 тис. грн. (41,1% до річного завдання, проти 2020 року зменшились на 17,5 

тис. грн., або на 66,1%). Невиконання плану в сумі 12,9 тис. грн. виникло в основному за 

рахунок обмеження трудової діяльності та проведення карантинних заходів у зв’язку із 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), а саме: заборона на проведення будь-яких 

концертів та масових заходів по відділу культури; 

- плата за оренду майна бюджетних установ надійшла в сумі 196,9 тис. грн. (98,2% до 

річного завдання, проти 2020 року збільшилась на 60,7 тис. грн., або на 44,6%. Невиконання 

плану на 3,6 тис. грн. виникло, в зв’язку з збільшенням відсотку зарахування плати за оренду 

комунального майна до бюджету громади в розмірі 50 %; 

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

нерухомого майна) надійшли в сумі 28,4 тис. грн. (на 26,4 тис. грн. більше від річних 

призначень, проти 2020 року збільшилась на 3,9 тис. грн., або на 15,8 %; 

- благодійні внески, гранти та дарунки надійшли в сумі 1718,0 тис. грн. Проти 

минулого року збільшились на 1032,9 тис. грн., або в 1,5 рази; 

-  надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, 

фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі 

заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших 

об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних 

осіб надійшло в сумі 455,7 тис. грн. Проти минулого року зменшились на 7580,8 тис. грн. 

(передача Департаментом містобудування Черкаської ОДА в 2020 році на баланс 

Благодатнівської сільської ради Амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. 

Л.Українки, 10 з майном, основними засобами, іншими необоротними активами на суму 

7837,8 тис. грн.). 

 

 

 



3.3.2 Надходження трансфертів 

За 12 місяців 2021 року до спеціального фонду бюджету громади надійшло 19 818,6 

тис. грн. офіційних трансфертів, у тому числі: 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій – 11 023,0 тис. грн. (100%); 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 8 495,6 

тис. грн. (100%); 

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

«Меморіального парку» в м. Золотоноша) – 300 тис. грн. (100%).                                      

 

4. ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

4.1. Видатки  в цілому 

Виконання  2021 року  в цілому складає  380 652,2 тис. грн., або 96,2% від уточнених 

розписом призначень. У порівнянні з 2020 роком обсяг фінансування збільшився на 

160 428,2 тис. грн., або на 72,8 %. 

За 2021 рік  по загальному фонду міського бюджету виділено асигнувань на 

проведення видатків у сумі 298 813,1 тис. грн., або виконання склало 98,0 % від уточненого 

плану  (2020 рік – 192 341,2 тис. грн.), по спеціальному фонду – 81839,1 тис. грн.,  або 

виконання склало 89,0 % від уточненого плану (2020 рік -27 882,8 тис. грн.).  

 

Загальний обсяг видатків міського бюджету за 2021  рік  в розрізі галузей: 

тис. грн. 

КТКВ 

Видатки 

бюджету  

Загальний фонд Спеціальний фонд 

План на 

рік з 

урахуван

ням змін 

Касові 

видатки 

за 

вказаний 

період 

Кредит

орська 

заборго

ваність 

% 

виконан

ня на 

вказаний 

період  

План на 

рік з 

урахуван

ням змін 

Касові 

видатки 

за 

вказаний 

період 

% 

викона

ння на 

вказан

ий 

період 

100 

Державне 

управління 35659,4 35274,2 0 98,9 1047,7 1508,0 143,9 

1000 Освіта 192509,7 188025,8 0 97,7 9639,1 10024,3 104,0 

2000 

Охорона 

здоров`я 11136,2 10699,0 0 96,1 10774,2 8920,9 82,8 

3000 

Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення 20770,2 20482,9 0 98,6 2265,5 2722,8 120,2 

4000 

Культура i 

мистецтво 11258,2 11070,0 0 98,3 111,0 99,0 89,2 

5000 

Фiзична 

культура i 

спорт 3040,6 3006,9 0 98,9 0 65,0 0 

6000 

Житлово-

комунальне 

господарство 23753,3 23587,7 0 99,3 6388,9 6378,9 99,8 

7000 

Економічна 

діяльність 6148,4 5142,8 0 99,9 58044,3 49452,3 85,2 

8000 

Інша 

діяльність 208,5 504,6 0 98,1 602,8 602,6 100,0 

9000 

Міжбюджетні 

трансферти 237,9 319,2 0 97,3 2066,1 2066,1 100,0 

  Усього  304812,4 298813,1 0 98,0 90939,7 81839,1 90,0 

 

 



4.2.  Видатки галузей бюджетної сфери регіону в цілому 

Виконання  2021 року  по загальному фонду складає  298 494,0 тис. грн., або 98,0% від 

уточнених розписом призначень. У порівнянні з 2020 роком обсяг фінансування збільшився 

на 106152,7 тис. грн., або на 55,2 %. 

По загальному фонду рахується дебіторська заборгованість у сумі 224,4 тис. грн.,  

кредиторська заборгованість відсутня. 

Станом на 01.01.2022 року по спеціальному фонду рахується дебіторська 

заборгованість у сумі 7109,2 тис. грн. та кредиторська - у сумі 250,7 тис. грн. 

 

Видатки загального фонду бюджету 

громади 
на утримання установ і закладів комунального 

підпорядкування, фінасування програм і заходів за 

бюджетними програмами 

                         2021 року               (тис. грн.)

Міжбюджетні 

трансферти

319,2

0,1%

Інша діяльність

204,6

0,1%

Фiзична культура 

i спорт

3006,9

1,0%

Житлово-

комунальне 

господарство

23587,7

7,9%

Культура i 

мистецтво

11070

3,7%

Економічна 

діяльність

6142,8

2,0

%

Державне 

управління

35274,2

11,8%

Освіта

188025,8

62,9%

Охорона здоров`я

10699,0

3,6%

Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення

20482,9

6,9%

 
Питома вага галузей в загальному обсязі видатків становить: державне управління – 

11,8 %, освіта – 62,9 %, охорона здоров’я – 3,6 %, соціальний захист та соціальне 

забезпечення  - 6,9 %, культура і мистецтво – 3,7 %, фізична культура і спорт – 1,0 %, 

житлово-комунальне господарство – 7,9 %, економічна діяльність – 2,0 %,  інша діяльність – 

0,1 %, міжбюджетні трансферти районному бюджету – 0,1%. 

 

4.3. Першочергові та захищені статті 

Захищені статті та пріоритетні видатки загального фонду міського бюджету протягом 

2021 року  профінансовані в сумі 155 971,3 тис. грн. (або виконання складає 97,3%), що 

більше проти 2020 року на 88449,5 тис. грн., або на 56,7 %. 

Так, профінансовано видатки на: 

• оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату 

– у сумі 210 894,1 тис. грн. (98,5 %), що більше ніж у аналогічному періоді 

минулого року на 79 332,5 тис. грн.; 

• оплату комунальних послуг та енергоносіїв – у сумі 8 302,9 тис. грн. 

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

року на 13 823,4 тис. грн.; 



• продукти харчування – 6 399,3 тис. грн., або 90,5 %, що більше ніж у 

аналогічному періоді минулого року на 3 596,7 тис. грн.; 

• медикаменти та перев’язувальні матеріали – у сумі 67,6 тис. грн. (або 97,3%), 

що на 539,2 тис. грн. менше ніж у 2020 році; 

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

заходів розвитку – у сумі 865,7 тис. грн. (або 90,8%), що на 696,8 тис. грн. 

менше ніж у 2020 році; 

• поточні трансферти – у сумі 319,2 тис. грн. (97,3%), що на 7693,2 тис. грн. 

менше минулого року; 

• соціальне забезпечення – 3 748,5 тис. грн. (виконання –87,5%), що більше ніж у 

аналогічному періоді минулого року на 637,6 тис. грн. 

 

За звітний період профінансовані видатки міжбюджетних трансфертів в цілому в сумі 

319,2 тис. грн., при уточненому плані 327,9 тис. грн., що становить 97,3%. 

Дебіторська  та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.  

 

4.4.  КПКВКМБ 0100 "Державне управління" 

В цілому по загальному фонду освоєно видатків у сумі 35274,2 тис. грн., що 

становить 98,9  % 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  33907,6 тис. грн., 99,0 %  до уточнених 

призначень на рік.  

За рахунок цих коштів використано: на  оплату праці з  нарахуваннями 31061,7  тис. 

грн.; на оплату спожитих енергоносіїв – 961,5 тис. грн.; на оплату послуг (крім комунальних) 

– 642,7 тис. грн.; видатки на відрядження склали – 2,2 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 -  1239,5 тис. грн. 

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

видатки у сумі 1366,6 тис. грн., або 98,0 % до уточнених призначень на рік. Із загальної суми 

видатків використано кошти на виконання заходів передбачених: 

міською "Програмою економічного та соціального розвитку Золотоніської 

територіальної громади на 2021 рік"– 625,3 тис. грн. та направлено на придбання квітів, 

подарунків – 104,1 тис. грн., судові витрати – 138,5 тис. грн., матеріальна допомога головам 

квартальних комітетів -163,5 тис. грн., правова допомога  - 219,2 тис. грн.;  

"Програмою висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих 

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

– 721,3 тис. грн.; 

міською програмою “Призовна дільниця на 2020-2022 роки” – 20,0 тис. грн. 

(перевезення призовників). 

Фактично зайнято 137 посад при штатній чисельності 142, кількість установ 16.  

 

Спеціальний фонд 

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду склали у сумі 1507,2 тис. грн., 

з них:  

по бюджету розвитку у сумі 1047,0 тис. грн. Придбання легкового автомобілю, 

придбання матричного принтеру, системного блоку та квадрокоптера) "Програма 

економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2021 рік"; 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 455,7 тис. грн. 

(оприбуткування матеріальних цінностей в рамках за Програмою  «U-LEAD з Європою»); 



кошти отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами  у сумі 

4,5 тис. грн. (оприбуткування частини комп’ютерної техніки після її списання). 

 

4.5. КПКВКМБ 1000 "Освіта" 

За звітний період по Відділу освіти виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради використано 188025,8 тис. грн.,  виконання складає  97,7 % уточнених призначень, що 

більше проти 2020 року на 4483,9 тис. грн.  

Із загальної суми видатків спрямовано кошти на: 

- виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 156426,7 тис. грн., що більше 

проти  2020 р. на 60798,8 тис. грн.; 

- на медикаменти – 64,5 тис. грн., що менше проти  2020 р. на 506,2 тис. грн.; 

- на  продукти харчування – 6207,0 тис. грн., що більше проти  2020 р. на 3497,1 тис. 

грн.; 

- на проведення розрахунків за спожиті установами освіти енергоносіїв – 16052,8 тис. 

грн., що більше проти  2020 р. на 10613,2 тис. грн.; 

- інші видатки склали –  9274,8 тис. грн., що більше проти  2020 р. на 1922,1 тис. грн.; 

Із загальної суми видатків використано кошти на виконання міських програм: 

"Комплексна програма розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної 

освіти Золотоніської територіальної громади на період 2021-2025 років"- 2370,3 тис.грн. ; 

"Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських 

повноважень та порядок їх використання на 2021 рік"- 81,5 тис.грн..  

В загальній сумі видатків 82001,00 тис. грн. спрямовано за рахунок субвенцій, в тому 

числі: 

-   Освітня субвенція – 77111,4 тис. грн.; 

- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

становить -  119,1 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 - 912,1 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  – 4,3 тис. грн.; 

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

освітньої субвенції (на утримання педагогічних працівників у IРЦ)- 936,1 тис.грн.; 

-Залишки субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами, що утворилися станом на 01.01.2021 року - 141,8 тис.грн.; 

- Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою 

субвенцією- 828,2 тис.грн.; 

- Інші субвенції з місцевого бюджету - 67,9 тис.грн.; 

- додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров’я  -1880,1 тис. грн. 

 

Спеціальний фонд 

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду склали у сумі 10024,3 тис. 

грн., з них:  

- За рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень  бюджетних 

установ  профінансовано 1138,5 тис. грн. 

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

установами зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано 2343,7 тис. грн. 

- Бюджет розвитку склав 6542,1 тис. грн. 

 



4.6.  КПКВКМБ 2000 "Охорона здоров’я" 

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради на утримання закладів 

охорони здоров’я спрямовано 10699,0тис. грн., або 96,1 % до уточнених річних призначень.  

По ТПКВКМБ  2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»  

освоєно видатки у сумі 4466,8 тис. грн. в т.ч. за рахунок загального фонду бюджету – 2367,5 

тис. грн., дотації – 2099,9 тис. грн. Кошти спрямовано на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 3812,7 тис.грн., придбання матеріалів (антибіотичні засоби на лікування 

хворих на COVID -19) – 604,1 тис. грн., придбання продуктів харчування  для хворих -50,0 

("Програма щодо відшкодування енергоносіїв та розвиток матеріально-технічної бази  КНП 

"Золотоніська багатопрофільна лікарня на 2021 рік").           

По ТПКВКМБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» за рахунок загального фонду 

бюджету спрямовано кошти на утримання Центру первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги у сумі 4467,4 тис. грн., або 99,6 % до уточнених річних призначень з них: 

"Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги Золотоніської 

територіальної громади на 2021-2025 роки"- 3177,7 тис. грн. (пільгові медикаменти – 1290,6 

тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1041,1 тис. грн., заробітна плата з 

нарахуваннями – 846,7 тис. грн., медикаменти – 42,8 тис. грн., інші видатки – 80,3 тис.грн.); 

"Програма забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні захворювання на 

2021-2025 роки" – 883,6 тис. грн.; 

"Програма забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 

технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2019-2021 роки"- 282,3 тис. грн. 

По ТПКВКМБ  2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет» на виконання міської цільової програми "Централізовані заходи з 

лікування хворих на цукровий інсулінозалежний діабет" на 2021 рік спрямовано у сумі 

1764,8 тис. грн. в т.ч. за рахунок загального фонду бюджету 23,2 тис. грн. та за рахунок 

«Інші субвенції» з обласного бюджету у сумі 1741,6 тис. грн., або 100,0  %  до уточнених 

призначень на рік (Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

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

державного бюджету (41055000)).  

 

Спеціальний фонд 

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради на утримання закладів 

охорони здоров’я освоєно кошти бюджету розвитку у сумі 8920,9 тис.грн. в т.ч. державного 

бюджету 8495,6 тис.грн., або 82,8 %. 

На виконання "Програми щодо виділення коштів для забезпечення виконання 

депутатських повноважень та порядок їх використання на 2021 рік" (На виконання 

депутатських повноважень Романа Кузьменка та Юлії Зінченко Придбання медичного 

обладнання (нейростимулятор Stimupiex HNS 12 та голки у відділення інтенсивної терапії 

ЗБЛ) – 34,0 тис.грн.) 

На виконання "Програми щодо відшкодування енергоносіїв та розвиток матеріально-

технічної бази  КНП "Золотоніська багатопрофільна лікарня на 2021 рік" у сумі 391,3 

тис.грн.: 

Капітальний ремонт по благоустрою прилеглої території та під’їзних шляхів до 

приймального відділення КНП "Золотоніська багатопрофільна лікарня" (виготовлення ПКД) 

– 239,0 тис.грн. 

Придбання рентген апарату для стоматологічного кабінету з метою виконання умов 

закупівлі медичних послуг  за напрямком: стоматологічна допомога дорослим та дітям -152,3 

тис.грн. 

Забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони 

здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 



хворобою СОVID-19, спричиненою короновірусом SARS-CoV-2 – 8495,6 тис. грн. 

(Держаний бюджет). 

 

4.7.  КПКВКМБ 3000 "Соціальний захист та соціальне забезпечення" 

На соціальний захист населення та соціальне забезпечення  спрямовано кошти в 

сумі 23 205,7 тис. грн., з них по загальному фонду – 20 482,8 тис. грн. (або виконання 98,6%). 

У загальній сумі видатків спрямовано по загальному фонду у сумі 19 212,0 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 : 

-  інші субвенції (обласний бюджет) – 444,3 тис. грн. 

пільгове медичне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС – 347,6 тис. 

грн. (ТПКВКМБ 3050); 

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 13,8 тис. грн., 

(ТРКВКМБ 3171); 

видатки на виконання обласної 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 роки (на умовах співфінансування 

з місцевими бюджетами) – 52,5 тис. грн. (ТПКВКМБ 3242); 

видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 

30,4 тис. грн.,  (ТПКВКМБ 3090). 

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") на виконання 

міської програми "Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, 

учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей 

міста Золотоноші "Турбота" на 2021 рік" – 14 306,9 тис. грн.  

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

нарахуваннями – 11 562,6 тис. грн.; оплату енергоносіїв – 1 319,5 тис. грн., продукти 

харчування - 186,2 тис. грн.; предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 527,7 тис. грн.; 

оплату послуг (крім комунальних) – 698,1 тис. грн.; інші поточні видатки по загальному 

фонду - 12,8 тис. грн.  

На виконання міської програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша 

на 2021 рік – видатки склали 3 875,1 тис. грн. (ТПКВКМБ 3031, 3032, 3033, 3035). 

На соціальний захист і соціальне забезпечення населення профінансовані видатки 

в сумі 585,7 тис. грн. на виконання міської "Програми соціальної підтримки ветеранів війни і 

праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально 

незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2020 рік": 

- 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) – 350,6 тис. 

грн., або 100,0 %; 

- інші видатки на соціальний захист населення (ТПКВКМБ 3242) направлено – 235,1 

тис. грн., в т.ч. на путівки ветеранам ВВВ –25,0 тис. грн., відшкодування 50% абонплати за 

міський телефон – 3,9 тис. грн., видатки на компенсацію санаторно – курортного лікування 

учасникам АТО – 52,5 тис. грн., витрати на зубопротезування ветеранам ВВВ – 133,7 

тис.грн., витрати на надання одноразової щорічної допомоги, яким виповнилось 100 і більше 

років – 5,0 тис.грн., витрати на надання одноразової щорічної допомоги членам сім’ї 

загиблих учасників АТО – 15,0 тис.грн.. 



По виконавчому комітету Золотоніської міської ради використані кошти у сумі 

1183,9 тис. грн., або 96,8 % до уточнених річних призначень. 

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

жінок та молоді у сумі 225,7 тис. грн. профінансовані на реалізацію : 

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

"Програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2021 роки" – 287,7 

тис. грн., або 100,0 %. 

На соціальний захист і соціальне забезпечення населення профінансовані видатки 

в сумі 896,2 тис. грн. на реалізацію: 

- інші видатки на соціальний захист населення (ТПКВКМБ 3242) направлено – 611,1 

тис. грн., або 95,5 %, в т.ч. на виконання міських програм: 

"Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, 

учасників антитерористичної операції, учасників операції Об’єднаних сил, малозабезпечених 

та соціально незахищених сімей Золотоніської міської територіальної громади  „Турбота" на 

2021 рік"– 371,1 тис. грн., які направлено на надання матеріальної допомоги (на лікування, 

поховання, пожежу, скрутний матеріальний стан, відшкодування енергоносіїв) – 65,7 тис. 

грн., пільгова підписка газети «Златокрай» – 258,6 тис. грн., відшкодування витрат по 

навчанню в музичній школі – 46,8 тис. грн.; 

"Програма підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані  для 

проходження служби за контрактом у 2021 році" – 240,0 тис. грн.; 

- надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з 

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

285,1 тис. грн., або 96,4 % , з них на виконання міської програми "Турбота": 

- фінансова підтримка ради ветеранів – 49,3 тис. грн.; 

- фінансова підтримка діяльності організації „Союз Чорнобиль” – 51,5 тис.грн.; 

- фінансова підтримка діяльності громадської організації Золотоніської спілки 

учасників АТО та волонтерів – 91,2 тис.грн.; 

- фінансова підтримка діяльності ТОВ „Сліпих” – 3,0 тис.грн.; 

- фінансова підтримка діяльності спілки Афганістану – 90,1 тис. грн. 

По Відділу освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради використані 

кошти  у сумі 86,8 тис. грн., або 88,4 % до уточнених річних призначень періоду. 

На виконання міської "Програми соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з 

інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, 

малозабезпечених та соціально незахищених сімей Золотоніської міської територіальної 

громади "Турбота" на 2021 рік (відшкодування 50 % проїзду автотранспортом учнів 1-4 

класів) – видатки загального фонду склали 0,5 тис. грн., або виконання складає 4,6 % до 

уточнених річних призначень (ТПКВКМБ 3033). 

На одноразові виплати дітям-сиротам, яким виповниться 18 років – 16,3 тис. грн.  або 

90,0 % до уточнених річних призначень періоду.(ТПКВКМБ 3242); 

Оздоровлення та відпочинок дітей – 70,0 тис. грн. 100,0 % до уточнених призначень 

на рік, в закладах праці та відпочинку, наметових таборах та містечках (ТПКВКМБ 3140). 

Спеціальний фонд 

По спеціальному фонду на утримання Золотоніського міського центру соціальної 

допомоги (ТПКВКМБ 3104) протягом звітного періоду проводились видатки власних 

надходжень у сумі 64,5 тис. грн. та гуманітарної допомоги на суму 449,3 тис. грн. По 

бюджету розвитку видатки склали у сумі 160,0 тис. грн. - придбання підйомника інвалідних 

візків (доставка та встановлення).    

 

4.8.  КПКВКМБ 4000 "Культура i мистецтво" 

За звітний період на галузь  використано 11070,00 тис. грн.,  виконання складає 98,3 

% уточнених призначень, що більше проти 2020 року на 5180,9 тис. грн.  



Видатки  на  заробітну плату з нарахуваннями складають 9718,2 тис. грн., що 

становить 99,9% до уточнених річних призначень (2020 рік – 5254,7 тис. грн.),  за спожиті 

енергоносії – 938,6 тис. грн., що становить 84,8% до уточнених річних призначень (2020 рік 

– 239,2 тис. грн.) 

За рахунок коштів загального фонду проведені заходи на загальну суму – 78,5  тис. 

грн. (заходи святкування Дня закоханих - 0,7 тис. грн.; 8 березня – 3,0 тис. грн.,  День 

Незалежності України – 7,1 тис. грн., День перемоги - 3,0 тис. грн., день Конституції - 5,1 

тис. грн., день міста - 5,3 тис. грн., Ліга Сміху – 24,3 тис. грн., вшанування пам’яті поета І.С. 

Дробного – 30,0 тис. грн. 
 

Спеціальний фонд 

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду склали у сумі 99,0 тис. грн., з 

них:  

- За рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень  бюджетних 

установ  профінансовано 41,4 тис. грн. 

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

установами зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано 44,4 тис. грн. 

- Бюджет розвитку склав 13,2 тис. грн.(виконання депутатських повноважень Тетяни 

Орленко) Придбання та встановлення кондиціонера в РБК Золотоніської міської ради. 

4.9. КПКВКМБ 5000 "Фiзична культура i спорт" 

На фінансування  закладів  та заходів  фізичної культури і спорту спрямовано 

кошти загального фонду – 3006,9  тис. грн., або виконання складає 98,9% до уточнених 

річних призначень. 

По відділу освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради із загальної 

суми видатків по фізичній культурі і спорту видатки на утримання ДЮСШ (КПКВКМБ 

5031) проведено в сумі 2220,6 тис. грн. або 98,5% до уточнених призначень на рік, з них на 

заробітну плату з нарахуваннями – 2125,0 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 19,0 тис. грн.. 

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради використані кошти в сумі 

786,3 тис. грн., або 99,9 % до уточнених призначень на рік. Кошти направлено на "Програму 

розвитку фізичної культури і спорту в місті на 2016-2021 роки" (ТПКВКМБ 5011) – 38,9 тис. 

грн. (проведення навчально-тренувальних зборів і змагань), (ТПКВКМБ 5041) – 747,4 тис. 

грн. (фінансова підтримка районного ФОП «Колос» в т.ч. за рахунок  субвенції з районного 

бюджету – 51,6 тис. грн.). 

 

Спеціальний фонд 

За рахунок власних надходжень бюджетних установ видатки спеціального фонду 

протягом звітного періоду склали у сумі 65,0 тис. грн. 

 

4.10.  КПКВКМБ 6000 "Житлово-комунальне господарство" 

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради використані кошти  у сумі 

42,0 тис. грн., або 100,0 % до уточнених річних призначень. Кошти направлено на 

виконання: Програми придбання службового житла в населених пунктах Золотоніської 

територіальної громади на 2021 - 2025 р.р. (грошова компенсація оренди житла лікарям). 

По управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради на видатки житлово-комунального господарства спрямовано 

кошти з міського бюджету в сумі 23545,7 тис. грн., що становить 99,3 % до уточнених річних 

призначень, з них: 

(КПКВКМБ 6011) – 313,4 тис. грн. відповідно до "Програми реформування і розвитку  

житлово – комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 

роки" придбання господарчих товарів – 40,7 тис.грн., надання відомостей про зареєстроване  

право власності  на нерухоме майно ж/б 2,8 тис.грн., надання консультаційних послуг в сфері 

електронних закупівель – 6,2 тис.грн., технічне обслуговування теплогенераторних установок – 



49,9 тис.грн., надання інжирінгових  та послуг з оформлення  документів у сфері 

містобудування (виготовлення технічних паспортів) по об’єктах :  с. Благодатне вул. 

Центральна,1 кв.6 ; по м. Золотоноша вул. 23 Вересня,32 кв. 7 ;  вул. 23 Вересня,27 ;  вул. 

Шевченка,130;  вул. Новий Червоний,18 ;  вул. Нечуя Левицького ;  вул. Кропивнянська,31 – 

21,3 тис.грн.,поточний ремонт службової квартири вул..Є.Півня,9 – 50,0 тис.грн. надання 

послуг з інвентарізації житлового прим.  по вул. Ніколаєва,2 – 3,5 тис.грн.,  списання боргу 

по рішенню господарського суду – 63,9 тис.грн., виконання  інженерно-геодезичних робіт  

для  бігової доріжки по вул. Черкаська  в  м. Золотоноша -7,7 тис.грн, виконавчий збір – 2,3 

тис.грн.,  КЕКВ 2270 – 65,1 тис. грн. (За  використані енергоносії   ж/б  по вул. 

Благовіщенська,9  та по  гуртожитку  по  вул. Привокзальна, 11). 

(КПКВКМБ 6013) "Програма реформування і розвитку  житлово – комунального 

господарства Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 роки" – 55,8 тис. грн. 

(придбання з’єднувачів шлангу – 39,2 тис.грн., послуги з поточного ремонту системи 

водовідведення об’єктів комунальної власності – 12,4 тис.грн.,  надання консультаційних 

послуг в сфері електронних закупівель – 4,2 тис. грн.). 

(КПКВКМБ 6014) "Програма реформування і розвитку  житлово – комунального 

господарства Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 роки"– 1749,6 тис. грн. 

(надання консультаційних послуг в сфері електронних закупівель, переможець  відкритих 

торгів, утилізація сміття та поводження зі сміттям, придбання контейнерів). 

(КПКВКМБ ТПКВКМБ 6017) – 413,6 тис. грн. відповідно до "Програми 

реформування і розвитку  житлово – комунального господарства Золотоніської 

територіальної громади на 2021-2023 роки" (придбання господарчих товарів 13,7 тис. грн., 

надання консультаційних послуг в сфері електронних закупівель – 48,2 тис. грн.,  перевірка  

газового обладнання  нежитлового приміщення – 0,4 тис. грн., технічне обслуговування 

газопостачання – 0,8 тис.грн., виготовлення звіту про проведення технічного обстеження 

сільського клубу з прибудовою в селі Щербинівка Золотоніського району, Черкаської області 

– 8,5 тис. грн., монтаж  спортивного майданчика на території  парка ім. Т.Г. Шевченко  - 31,2 

тис.грн., надання послуг із заміни приладів обліку с. Благодатне (Побуткомбінат) - 2,7 

тис.грн., приєднання вуличного освітлення – 41,8 тис.грн., надання послуг -6,5 тис.грн., 

надання відомостей про зареєстроване  право власності  на нерухоме майно   с. Кропивна  - 

0,3 тис.грн. та  нерухоме майно   с. Щербинівка (клуб) – 0,3 тис.грн.,  витрати по 

енергоносіям  - 259,2 тис. грн.). 

 (КПКВКМБ 6030) освоєно 20649,7 тис. грн.: 

Відповідно до "Програми реформування і розвитку  житлово – комунального господарства 

Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 роки" виконано – 20516,7 тис. грн. 

(КЕКВ 2210 – 425,2 тис. грн., у т.ч. ( придбання природного бішофіту «АНТИ ЛІД»  1000 л, 

матеріали для виконання робіт по благоустрою міста, зелені насадження для благоустрою 

території Скейт-парка, придбання солі, новорічні прикраси), КЕКВ 2240 –  17680,5 тис. грн.. 

в  т.ч.  46,1 тис.грн.  (за проведення тендерів), 198,0 тис.грн.  (обслуговування світлофорних 

об’єктів ), 280,0 тис.грн.  (заміна  світлофорів на світлодіодні перехрестя вул. Обухова-Баха ), 

4 844,0 тис.грн.  (послуги  з прибирання та підмітання), 4 417,0 тис.грн. (послуги з 

озеленення територій  та утримання зелених насаджень ), 50,0 тис.грн. (утилізація / 

видалення  сміття та поводження зі сміттям), 1435,6 тис.грн.(очищення снігу та льоду 

(проїздна частина), 613, 9 тис.грн. (очищення снігу  (тротуари), 180,4 тис.грн. 

(обслуговування новорічної ялинки), 257,3 тис.грн. (обслуг. кладовищ ), 46,7 

тис.грн.(планування території міського кладовища ), 2212,2 тис.грн.  (Послуги з технічного  

обслуговування  систем  вуличного  освітлення  та  уведення  в експлуатацію систем 

освітлення громадських місць), 36,8 тис.грн. (стерилізація  бездомних тварин), 1 591,2 

тис.грн.(благоустрій території скейт – парку), 92,2 тис.грн.( ремонт лавок. поручнів , інші 

роботи по ремонту об’єктів благоустрою , в т.ч. на території Меморіального парку), 97,1 

тис.грн. (поточний ремонт тротуарів), 48,4 тис.грн.( відведення дощових вод по Скейт – 

парку), 1070,0 тис.грн. (влаштування  інклюзивного майданчика для дітей  з особливими 



потребами по вул. Черкаська,5а), 88,3 тис.грн.   (приєднання ТПВ), 25,3 тис.грн.(за викиди), 

50,0 тис.грн.(обслуговування зони відпочинку «Фонтани») , КЕКВ 2273 – 2384,4 тис.грн. , в  

т.ч.  2211,3 тис.грн.  (вуличне  освітлення та світлофори), 24,5 тис.грн. ( світлофор р-н  з-да  

РМЗ), 9,5 тис.грн. (парк  культури ім. Т. Г. Шевченка), 2,5 тис.грн. (свердловина  с. Крупське 

), 46,0 тис.грн. (зони відпочину  «Фонтани»), 90,6 тис.грн. ( освітлення площі Героїв  

Майдану), КЕКВ 2281-23,7 тис.грн. (Послуги з виконання інженерно – геодезичних робіт для 

проекту тротуару по вул. Миколаївська ), КЕКВ 2800 - 2,9 тис.грн. (Рентна плата за 

користування надрами для видоб. корисних  копалин  загальнодержавного значення  та 

використання води).   

Відповідно до "Програма забезпечення правопорядку та профілактики злочинності 

на 2021-2025 року" виконано – 133,0 тис. грн. на сервісне обслуговування та матеріали для 

систем відео спостереження по м.Золотоноша.   

(КПКВКМБ 6086) – 8,4 тис.грн. відповідно до Програми придбання службового 

житла в населених пунктах Золотоніської територіальної громади на 2021 - 2025 р.р. 

(Надання консультаційних послуг в сфері електронних закупівель ); 

(КПКВКМБ 6090) – 355,2 тис. грн. відповідно до "Програми реформування і розвитку  

житлово – комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 

роки" (Надання консультаційних послуг в сфері електронних закупівель, придбання сегмент 

щітки та запчастини до багатофункціонального  трактора (мінінавантажувача  AVANT, 

придбання засувки, труби попередньоізольваної, коліно гнуте, фланці з болтами і гайками ). 

 

Спеціальний фонд 

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду склали у сумі 6378,9 тис. грн., 

або 99,8 % до уточнених річних призначень.   

По УП та СЗН (КПКВКМБ 6083) – 3079,3 тис. грн. (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). 

По управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради на  видатки житлово-комунального господарства спрямовано 

видатки бюджету розвитку в сумі 3299,6 тис. грн., або 99,7 %  до уточнених річних 

призначень. 

(КПКВКМБ 6011)"Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду"  

"Програма реформування і розвитку  житлово – комунального господарства 

Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 роки"– 374,0 тис.грн. (Експертиза  

кошторисної  документації проекту будівництва  «Капітальний  ремонт дворових заїздів 

(житловий будинок по вул. Шевченка,115) в м. Золотоноша та капітальний ремонт – 314,0 

тис.грн.); 

Програма щодо виділення  коштів для забезпечення  виконання депутатських 

повноважень та порядок їх використання на 2021 рік – 60,0 тис.грн.  (Встановлення огорожі  

із будівельних конструкцій  та деталей навколо дитячого майданчика  вул. Шевченка,215 м. 

Золотоноша (деп. Штанько А.А.)  - 30,0 тис.грн., капітальний ремонт  внутрішньобудинкових  

мереж  водопостачання  ж/б  по вул. Новоселівська,11 в м. Золотоноша Черкаської області – 

30,0 тис.грн.) 

(КПКВКМБ 6017) " Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією  об’єктів житлово-

комунального господарства"  - 97,4 тис.грн.: 

"Програма реформування і розвитку  житлово – комунального господарства 

Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 роки"– 40,8 тис.грн. (Придбання 

спортивного майданчика  для встановлення на території парку ім. Т. Г. Шевченка); 

Комплексна програма  функціонування  та розвитку  системи цивільного захисту , 

забезпечення  пожежної та техногенної  безпеки Золотоніської тариторіальної громади на 

2021 - 2025 роки" – 56,6 тис.грн. (Проходження експертизи  по проекту « Капітальний ремонт  



приміщення Центру безпеки громадян, розташованого за адресою : вул. Площа Свободи в 

с.Благодатне Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської 

області» - 7,6 тис.грн., проектно – кошторисна документація « Капітальний ремонт  

приміщення Центру безпеки громадян, розташованого за адресою : вул. Площа Свободи в 

с.Благодатне Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської 

області – 49,0 тис.грн.). 

(КПКВКМБ 6030) "Організація благоустрою населених пунктів" – 2323,2 тис. грн.: 

"Програма реформування і розвитку  житлово – комунального господарства 

Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 роки"– 2313,2 тис. грн. («Пам’ятник 

Воїнам АТО на території «Меморіального парку» по вул. Шевченка в м.Золотоноша, 

благоустрій території від вул. Черкаська,5б  до вул. Зозулівська  в  м. Золотоноша,  

кап.італьний ремонт тротуарів). 

Відповідно до Програми щодо виділення  коштів для забезпечення  виконання 

депутатських повноважень та порядок їх використання на 2021 рік виконано – 10,0 тис. 

грн.(Встановлення металевого каркасу для огорожі навколо сміттєвого майданчика  по вул. 

Шевченка,68  ( деп. Сьомак Н.О.)). 

(КПКВКМБ 6086) "Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян" – 447,8 

тис.грн. відповідно до Програми придбання службового житла в населених пунктах 

Золотоніської територіальної громади на 2021 - 2025 р.р.( Придбання  службового житла). 

(КПКВКМБ 6090) "Інша діяльність у сфері ЖКГ"– 57,2 тис. грн. відповідно до 

"Програми реформування і розвитку  житлово – комунального господарства Золотоніської 

територіальної громади на 2021-2023 роки (Придбання гідравлічного насоса до 

багатофункціонального  трактора (мінінавантажувача  AVANT та його капітальний ремонт)). 
 

4.11.  КПКВКМБ 7000 "Економічна діяльність" 

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради використані кошти  у сумі 

474,2 тис. грн., або 98,9 %. Кошти направлено на виконання : 

"Програмою економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної 

громади на 2021 рік" освоєно 390,6 тис. грн. в т.ч. КПКВКМБ 7130 – 148,6 тис. грн. 

(правовий аналіз загальної площі земельних ділянок Коробівки, Комарівки, Кедина Гора, 

Снігурівка – 124,5 тис. грн., розробка технічної документації – 24,1 тис. грн.); КПКВКМБ 

7363 – 185,7 тис. грн. (ремонт приміщення ЦНАП); КПКВКМБ 7630 – 15,4 тис. грн. (прийом 

іноземних делегацій);  КПКВКМБ 7680 – 35,9 тис. грн.(членські внески в Асоціацію міст 

України), КПКВКМБ 7693 – 5,0 тис. грн. (послуги по незалежній оцінці нерухомого майна); 

Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів 

в Золотоніській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки - компенсація відсотків по 

енергоощадному кредитуванню (КПКВКМБ 7640) – 83,6 тис. грн., у т.ч. Інші субвенції з 

обласного бюджету – 29,8 тис. грн. 

По управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради освоєно видатки у сумі 5668,6 тис. грн. : на транспорт, 

транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство  - в сумі 6155,6 тис. грн., виконання 

складає  100,0 % до уточнених річних призначень (КПКВКМБ  7461) – 4333,2 тис. грн. 

Здійснено аварійно-ямковий ремонт дорожнього покриття вулиць, встановлення бортових 

каменів, встановлення дорожніх знаків, придбання щебню, бітумної емульсії , послуги з 

виконання інженерно – геодезичних робіт по капітальному  ремонту вулиць, (КПКВКМБ 

7470) – 1315,3 тис. грн. в т.ч. придбання плит гранітних термічно оброблених 49,8 тис. грн., 

клеючої суміші для плитки та штучного каменю – 36,7 тис. грн., гідроізоляційної суміші 

Geresit – 8,6 тис. грн., диск з алмазною напайкою – 4,5 тис. грн.,  поточний ремонт покриття 

заїзду – 100,0 тис. грн., виконання  інженерно-геодезичних робіт  для бігової доріжки по вул. 

Черкаській   в  м. Золотоноша – 30,0 тис.грн., облаштування площі Героїв Майдану – 819,9 

тис. грн., послуги з поточного ремонту вулиці Обухова,Шевченка - 178,8 тис.грн., надання 

послуг з влаштування пішохідної доріжки від вул. Шевченка до вул. Благовіщенська -39,0 



тис.грн., надання консультативних послуг в сфері електронних закупівель – 48,0 тис. грн.  

("Програма реформування і розвитку  житлово – комунального господарства Золотоніської 

територіальної громади на 2021-2023 роки"). 

Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів 

в Золотоніській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки освоєно видатки на 

відшкодування  коштів  по ОСББ "Колосок " ж/б  Баха, 67 "Г" , що були використані для  

заміни  вікон на сходових площадках   у сумі 20,2 тис.грн. 

 

Спеціальний фонд 

Видатки бюджету розвитку протягом звітного періоду склали у сумі 49452,3 тис. грн., 

або 85,2 %: 

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради використані кошти  у сумі 

58,8 тис. грн., або 65,4 %. Кошти направлено на виконання: 

"Програми економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної 

громади на 2021 рік" КПКВКМБ 7650 - 9,0 тис.грн. (експертна грошова оцінка земельної 

ділянки яка призначена для продажу); КПКВКМБ 7130 – 49,8 тис.грн. технічна документація 

з нормативно-грошової оцінки земель. 

По відділу освіти видатки направлено на Будівництво освітніх установ та закладів в 

сумі 3386,0 тис. грн. Серед капітальних вкладень наступні об’єкти: 

- Будівництво блоку адмін.приміщення (ПКД)- 305,6 тис. грн.; 

- ПКД та експертиза об’єкту «Капітальний ремонт стадіону в селі Благодатне, площа 

Свободи,2-Г, Золотоніської територіальної громади, Золотоніського району, Черкаської 

області" - 53,8 тис. грн.; 

- Капітальний ремонт стадіону з виготовленням відповідної проектної документації 

(проектно-кошторисної документації) за адресою: площа Свободи 2-Г, с. Благодатне, 

Золотоніської міської територіальної громади, Черкаської області - 2786,0 тис. грн.; 

- Капітальний ремонт щодо заміни частини віконних блоків у будівлі дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок)“Ялинка” Золотоніської міської ради за адресою: вул. 

Шевченка, 185, м.Золотоноша Черкаської області - 98,0 тис.грн.; 

- Технічний нагляд та інженерно-геодезичні роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт 

стадіону з виготовленням відповідної проектної документації (проектно-кошторисної 

документації) за адресою: площа Свободи 2-Г, с. Благодатне, Золотоніської міської 

територіаль - 52,6 тис. грн.; 

По управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради освоєно видатки в суму – 46007,5 тис. грн., або 85,1 % в т.ч.: 

(КПКВКМБ 7461) "Програма реформування і розвитку  житлово – комунального 

господарства Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 роки" – 5750,7 тис. грн. 

(Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць та виготовлення ПКД , експертиза). 

На виконання  "Програми економічного та соціального розвитку Золотоніської 

територіальної громади на 2021 рік" КПКВКМБ 7670 освоєно у сумі 5019,4 тис.грн. в т.ч.  

- Виконання робіт з комплексної водопідготовки підземних вод від водозабірної  

свердловини, розташованої  по вул. Пирогова м. Золотоноша, в т.ч. виготовлення проектно – 

кошторисної  документації, авторський та технічний нагляд – 6,8 тис. грн.; 

- Реконструкція самоплинного та напірного колекторів по вулиці Шевченка в м. 

Золотоноша -787,9 тис. грн.; 

- Оплата зобов’язань КП “Міський водоканал» по Договору фінансового лізингу на 

придбання машини дорожньої комбінованої – 1136,6 тис. грн.; 

- Оплата зобов’язань КП «Міський водоканал» по Договору на умовах фінансового 

лізингу, як поруку Золотоніської міської ради, у 2021 році на  придбання автомобіля 

муловсмоктувального -1106,5 тис. грн.; 



- Оплата зобов’язань КП «Міський водоканал» по Договору  фінансового лізингу по  

придбанню сміттєвоза портального з додатковим обладнанням відвал  в кількості  1 шт та  

контейнерів для сміття – 957,5 тис. грн.; 

- Технічне переоснащення котельні з встановленням твердопаливних котлів 

потужністю 2 по 0,4 МВт (як альтернатива газової котельні) по вул. Черкаська,54 в м. 

Золотоноша Черкаської області – 274,5 тис. грн.; 

- Коригування кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання м.Золотоноша Черкаської області» – 48,9 

тис. грн.; 

- Капітальний ремонт насоса центробіжного фекального – 197,3 тис. грн.; 

- «Реконструкція самоплинного  та напірного колекторів водовідведення  по вул. 

Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області» ІІ черга, в т.ч.  здійснення авторського та 

технічного нагляду, коригування проектно – кошторисної документації і проходження 

експертизи  проектно – кошторисної документації – 503,3 тис. грн. 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій КПКВКМБ 7363 освоєно у сумі 208,0 

тис.грн. в т.ч. Придбання  обладнання для ігрових (дитячих майданчиків) та їх монтаж  

Черкаської обл. Золотоніський р-н с.Благодатне Золотоніськ територіальної громади  - 90,0 

тис.грн., придбання  дитячого майданчика по вул. Центральна , 127  в с. Деньги  

Золотоніського району Черкаської області  - 49,0 тис.грн., облаштування  зони  відпочинку 

на площі 40- річчя  Перемоги  в с. Коробівка  Золотоніського району  Черкаської області – 

будівництво – 34, 5 тис.грн. Облаштування  зони  відпочинку  вул. Шкільна,29  в с. Кропивна  

Золотоніського  району  Черкаської області – будівництво  - 34,5 тис.грн. (Державний 

бюджет). 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

інфраструктурних проектів та розвиток об"єктів соціально-культурної сфери КПКВКМБ 

7380 – 34989,5 тис. грн. в т. ч. «Реконструкція самоплинного та напірного колекторів 

водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області» ІІ черга, в т.ч. 

здійснення авторського та технічного нагляду, коригування проектно – кошторисної 

документації і проходження експертизи. 

На виконання Програми реформування  і розвитку  житлово – комунального 

господарства  Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 роки  освоєно видатки 

по КПКВКМБ 7691(Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 

органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади) на 

виконання заходів за рахунок цільових фондів - 40,0 тис.грн. (Придбання :  ж/б кілець: 4 шт 

на  4,2 тис.грн. ( криниця  біля ставка в с. Крупське) ; 1 шт. на 1,0 тис.грн. (с. Кропивна ) ; з/б 

паркана  40 прольотів  на 24,4 тис.грн. (с. Деньги), проведення технічної інвентаризації та 

виготовлення технічного паспорта на нежитлове приміщення побуткомбінату, с.Благодатне, 

вул. Площа Свободи, б/н  - 6, 8 тис.грн., проведення експертної оцінки частини нежитлового 

приміщення Побуткомбінату по вул. Площа Свободи, б/н, с. Благодатне та частини  

житлового приміщення по вул. 23 Вересня м.Золотоноша  - 1,8 тис.грн., проведення 

експертної оцінки  частини нежитлового приміщення ІІІ поверх  по вул. Шевченка,70, 

м.Золотоноша  - 1,8 тис.грн.). 

 

 

 



4.12. КПКВКМБ 8000 "Інша діяльність" 

За напрямком інша діяльність використано кошти загального фонду 
міського бюджету у сумі 204,6 тис. грн., або 98,1 % уточнених річних 
призначень. 

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради використані кошти  у сумі 

29,2 тис. грн., або 88,2 %. (Заходи з організації рятування на водах). Кошти направлено на 

виконання Комплексної програми функціонування та розвитку системи цивільного захисту, 

збезпечення пожежної та техногенної безпеки Золотоніської територіальної громади на 

2021 - 2025 роки. 

По управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради освоєно видатки в сумі 175,4 тис.грн., або 100,0 %. (послуги 

екскаватора для виконання робіт із запобігання виникнення надзвичайної ситуації на 

самоплинному колекторі системи водовідведення по вул. Шевченко (поблизу ТЦ «Лідер») – 

47,6 тис.грн., виконання  робіт по запобіганню виникнення  надзвичайної ситуації на самоплинному 

колекторі системи водовідведення по вул. Шевченка поблизу ТЦ «Лідер» (вул. Шевченка,76) – 95,0 

тис.грн., виконання  робіт по запобіганню виникнення  надзвичайної ситуації на системі зливової 

каналізації (перехрестя вулиць Благовіщенська та М. Негоди ) – 32,8 тис.грн.). Кошти направлено 

на виконання Комплексної програми створення матеріально – технічного резерву 

Золотоніської територіальної громади щодо попередження і ліквідації надзвичайних 

ситуацій у мирний час та у особливий період на 2021-2023 роки. 

 

 

 

 

Спеціальний фонд 

По управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради на  видатки житлово-комунального господарства спрямовано 

видатки бюджету розвитку в сумі 190,6 тис.грн. (капітальний ремонт пасажирських ліфтів). 

Комплексна програма створення матеріально-технічного резерву Золотоніської 

територіальної громади щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час 

та у особливий період на 2021–2023 роки. 

 

КПКВКМБ 8300 "Охорона навколишнього природного середовища" 

На 2021 рік ресурс на виконання заходів з охорони навколишнього природного 

середовища спеціального фонду становив 412,0 тис. грн., (з урахуванням залишку коштів 

на 01.01.2021 – 228,0 тис. грн.). 

Протягом звітного періоду надійшло до спеціального фонду бюджету ФОНПС – 242,3 

тис. грн., а саме: від екологічного податку (код 1900000) – 206,6 тис. грн. та від грошових 

стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  інших надходжень до 

фондів охорони навколишнього середовища  (код 24062100) – 35,7 тис. грн. 

Касові видатки склали 412,0 тис. грн.(проведення робіт по боротьбі з омелою – 141,8 

тис. грн., придбання лабораторного приладу для аналізу параметрів води з магнітною 

мішалкою – 29,8 тис. грн.). 

Залишок невикористаних коштів ФОНПС станом на 01.01.2022 – 58,3 тис. грн. 

 

КПКВКМБ 8700 Резервний фонд 

На 2021 рік затверджено резервний фонд у сумі 210,0 тис. грн. Кошти резервного 

фонду перерозподілено та направлено по КПВКВМБ 1218110 “Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” у сумі 191,0 тис. грн. по 

головному розпоряднику коштів УЖКГ, КПКВКМБ 0212010 “ Багатопрофільна стаціонарна 



медична допомога населенню” у сумі 19,0 тис. грн. по головному розпоряднику коштів 

виконавчому комітету. 

 

4.13. КПКВКМБ 9000 "Міжбюджетні трансферти" 

За звітний період по загальному фонду перераховано міжбюджетні трансферти з 

Золотоніського міського бюджету іншим бюджетам у сумі 319,2 тис. грн. (при плані – 327,9 

тис. грн.) або 97,3% до затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених 

змін, а саме: інші субвенції з місцевого бюджету (cубвенція 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. та Черкаському обласному бюджету Інші субвенції з місцевого бюджету 

(співфінансування 10% субвенції з метою придбання ноутбуків для педагогічних 

працівників) в сумі 110,2 тис. грн.; 

по спеціальному фонду перераховано міжбюджетні трансферти з Золотоніського 

міського бюджету Черкаському обласному бюджету у сумі 2066,1 тис. грн. (при плані – 

2066,1 тис. грн.) або 100,0% до затвердженого розписом на звітний період з урахуванням 

внесених змін, а саме: інші субвенції з місцевого бюджету (Реконструкція незавершеної 

будівництвом будівлі критого басейну гімназії імені С.Д.Скляренка по вулиці Черкаській, 54 

в місті Золотоноша Черкаської області) 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

Видатки спеціального фонду у сумі  81 839,1 тис. грн.(звітний 2020 – 27 882,8 тис. 

грн.) при уточненому річному плані  90 939,7 тис. грн., або виконання становить 90,5 %. 

 

 

 

Видатки власних надходжень бюджетних установ 

За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду міського 

бюджету профінансовано 2 173,7 тис. грн. видатків, у т.ч. по державному управлінню – 455,7 

тис. грн., закладах освіти – 1138,5 тис. грн., соціальному захисту та  соціального 

забезпечення – 473,1 тис. грн., культури і мистецтво – 41,4 тис. грн. та фізична культура і 

спорт – 65,0 тис. грн.  

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

установами зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано 2 514,4 тис. грн. 

видатків, у тому числі по державному управлінню – 4,5 тис. грн., закладах освіти – 2 343,7 

тис. грн., соціальному захисту та  соціального забезпечення -  121,8 тис. грн., культури і 

мистецтво – 44,4 тис. грн.  

 

4.14. Бюджет розвитку   

Ресурс бюджету розвитку міського бюджету склав 76 699,0 тис. грн. (або 87,6 % до 

уточнених річних призначень). 

Кошти, передані із загального фонду бюджету – 75 197,5 тис. грн. 

Серед найбільших за обсягом капітальних вкладень об’єкти: 

Придбання легкового автомобілю – 981,5 тис. грн.; 

Забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони 

здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою СОVID-19, спричиненою короновірусом SARS-CoV-2 – 8495,6 тис. грн. 

(Субвенція з місцевого бюджету на підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров"я за рахунок відповідної субвенції з державного буджету). 

Виготовлення ПКД по об’єкту: «Капітальний ремонт частини віконних та дверних 

блоків дошкільного навчального закладу загального розвитку «Калинка» по вул.. Соборна 

буд. 40, м. Золотоноша, Черкаської області» – 839,2 тис. грн.; 



Капітальний ремонт павільйонів закладів дошкільної освіти – 332,7 тис. грн.; 

Реконструкція незавершеної будівництвом будівлі критого басейну гімназії імені 

С.Д.Скляренка по вулиці Черкаській, 54 в місті Золотоноша Черкаської області – 2066,1 тис. 

грн.; 

Капітальний ремонт стадіону з виготовленням відповідної проектної документації 

(проектно-кошторисної документації) за адресою: площа Свободи 2-Г, с. Благодатне, 

Золотоніської міської територіальної громади, Черкаської області  – 2876,0 тис. грн.; 

Капітальний ремонт  дорожнього покриття вулиць міста, в т.ч. виготовлення ПКД, 

коригування , експертиза  ПКД, технічний та авторський нагляд – 5750,6 тис. грн.; 

Вснески в статутний  капітал КП «Міський водоканал» – 3795,5 тис. грн.; 

«Реконструкція самоплинного  та напірного колекторів водовідведення  по вул. 

Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області» ІІ черга, в т.ч.  здійснення авторського та 

технічного нагляду, коригування проектно – кошторисної документації і проходження 

експерт – 34989,5 тис. грн.; 

Внески в статутний фонд КП «Міський водоканал» – 5019,4 тис. грн.; 

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення 

зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно 

до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 

19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов        – 1090,7 тис. грн.; 

Грошова компенсація 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 другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 1037,8 тис. грн.; 

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 – 3 079,3 тис. грн. 

 

5.  Кредитування 

Протягом поточного року до міського бюджету повернуто кредити надані молодим 

сім'ям на придбання житла в сумі  6,9 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 6,9 тис. грн.  

 

 

 



6.  Фінансування 

Міським бюджетом протягом звітного періоду 2020 року було розміщено кошти 

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

розміщення коштів на депозитному рахунку нараховано відсотки у сумі 836,9 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.) на 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021 та 

01.01.2022 –  1 673,00 тис. грн.  

Залишок коштів на рахунках міського бюджету по загальному фонду рахується 

станом на 01.01.2022 року – 14718869,39 грн., з них: субвенція з місцевого бюджету за 

рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в 

сумі 2359443,02 гривень; субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 

утворився на початок бюджетного періоду в сумі 97131,40 гривень; субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за 

рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на 

початок бюджетного періоду в сумі 459687,00 гривень; субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об҆єктів соціально 

- культурної сфери в сумі 10539,49 гривень; дотація з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 

за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 2888,90 

гривень(станом на 01.01.2021 року рахувався залишок – 11 783 301,12  грн.).  

Залишок коштів на рахунках міського бюджету по спеціальному фонду рахується 

станом на 01.01.2022 року – 9218953,43,97 грн., з них бюджет розвитку – 972816,57 грн., 

ФОНПС – 58358,91 грн., втрати с/г – 30058,17 грн., та цільовий фонд – 128715,54  (станом на 

01.01.2021 року рахувався залишок – 354 423,50 грн.).  

 

7. Заборгованість бюджетних установ 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2022 року 224,4 тис. 

грн.(18,7 тис. грн. підписка газети та відшкодування енергоносіїв – 205,7 ти. грн.), 

кредиторська заборгованість відсутня. 

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2022 року 

рахується у сумі 7 109,2 тис. грн.,(авансовий платіж наданий постачальнику по КНП «ЗБЛ» 

ЗМР на придбання кисневої станції)  кредиторська - в сумі 250,7 тис. грн. (батьківська плата 

за харчування). 

 

8. Інша інформація 

Протягом 2021 року міським фінансовим управлінням проведено 8 перевірок по 

правильності складання,  затвердження та виконання кошторисів та планів використання 

коштів установами і організаціями, які фінансуються з місцевих бюджетів, 1 перевірка 

вивчення стану використання коштів на утримання закладів загальної середньої освіти, 1 

перевірка стану харчування та відвідування груп продовженого дня, факультативів та гуртків 

у загальноосвітніх закладах відділу освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

та 4 звірки по податку на доходи фізичних осіб з суб’єктами підприємницької діяльності.  

 

 

 

 

Начальник фінансового управління                                                           Олена КОВАЛЕНКО  
 


