
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 08.02.2023 № 27 

м. Золотоноша 

 

Про звіт про виконання бюджету Золотоніської міської 

територіальної громади за 2022 рік 

 

Заслухавши звіт начальника фінансового управління Коваленко О. В. 

про виконання бюджету Золотоніської міської територіальної громади за 2022 

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 2022 рік: 

загального фонду по доходах у сумі 419 100,5 тис. грн., по видатках – 337 164,1 

тис. грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом)  в сумі  81 936,4 

тис. грн.; спеціального фонду по доходах у сумі   7 940,4 тис. грн., по видатках 

– 57 235,0 тис. грн., кредитуванню – - (“мінус”) 7,3 тис. грн., з перевищенням 

видатків над доходами (дефіцитом) у сумі 49 287,3 тис. грн. взяти до відома 

згідно з додатком. 

2. Звіт про виконання бюджету Золотоніської міської територіальної 

громади за 2022 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   ________    2023 № ____________  

                        м. Золотоноша 

 

Про звіт про виконання бюджету Золотоніської міської 

територіальної громади за 2022 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 2022 рік (звіт додається): 

-  загальний фонд по доходах у сумі 419 100,5 тис. грн., по видатках – 337 

164,1 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом)  в сумі  81 

936,4 тис. грн.; 

- спеціального фонду по доходах у сумі 7 940,4 тис. грн., по  видатках – 

57 235,0  тис. грн., кредитуванню – - (“мінус”) 7,3 тис. грн., з перевищенням 

видатків  над  доходами  (дефіцитом)  у сумі 49 287,3 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/


Проект 

Пояснювальна записка 

до звіту про виконання бюджету 

 Золотоніської міської територіальної громади 

 за 2022 рік 

 
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 
Бюджет Золотоніської міської територіальної громади за 2022 рік виконано: по 

доходах у сумі 427 040,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 419 100,5 тис. грн., по 

спеціальному фонду – 7 940,4 тис. грн.; по видатках у сумі 394 399,1 тис. грн., у тому числі 

по загальному фонду – 337 164,1 тис. грн., по спеціальному фонду – 57 235,0 тис. грн.; з 

перевищенням доходів над видатками у сумі 32 641,8 тис. грн., у т.ч. з перевищенням 

доходів над видатками по загальному фонду у сумі 81 936,4 тис. грн. та з перевищенням 

видатків над доходами по спеціальному фонду у сумі 49 294,6  тис. грн.; по кредитуванню у 

сумі – -(“мінус”) 7,3 тис. грн., у тому числі обсяг повернення кредитів, наданих у минулих 

роках, склав – - (“мінус”) 7,3 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 та робоча  група  (комісія) по сприянню легалізації 

ринку праці. Основними проблемами розвитку малого бізнесу є недостатня фінансова 

підтримка, значна тінізація малого бізнесу, низький рівень офіційної заробітної плати.  

            Стан малого та середнього підприємництва. Зайнятість населення 

За оперативними даними профайла громади VKURSI.PRO станом на 1 жовтня 2022 

року в Золотоніській територіальній громаді з наростаючим підсумком (за мінусом 

ліквідованих) обліковуються 2470 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 669 

юридичних та 1801 фізична особа. За 9 місяців 2022 року зареєстровано 26 юридичних та 82 

фізичні особи, скасовано реєстрацію 22 юридичним та 92 фізичним особам.  

У рамках Програми Центру підтримки підприємництва спільно з Золотоніською 

міськрайонною філією Черкаського обласного центру зайнятості постійно проводиться 

робота з навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних, в тому числі на 

замовлення роботодавців за професіями та спеціальностями, що користуються попитом на 

ринку праці.  

З початку 2022 року навчанням, перенавчанням та підвищенням кваліфікації охоплена 

31 безробітна особа. Урахування вимог роботодавців сприяли працевлаштуванню після 

закінчення навчання 100% безробітних громадян.  

Станом на 01.10.2022 на обліку у Золотоніській міськрайонній філії Черкаського 

обласного центру зайнятості перебуває 1233 безробітних Золотоніського району, орієнтовно 

30% - мешканці Золотоніської громади. Протягом січня-вересня за направленням центру 

зайнятості була працевлаштована 401 безробітна особа. Протягом звітного періоду  з числа 

ВПО на облік в центрі зайнятості  зареєстровано 29 осіб, п’ятеро з яких працевлаштовані. 

На постійній основі спільно з фахівцями Золотоніської ДПІ ГУ ДПС у Черкаській 

області проходять консультації малого бізнесу щодо відкриття торгових точок та пунктів 

надання послуг, переведення бізнесу з військових територій, звітування під час військового 

стану та ін. Проведено 7 комісій з питань розвитку підприємництва, на яких узгоджувалися 

проблемні питання бізнесу. 

Торгівельна діяльність Станом на 01.10.2022 торгівельну діяльність в громаді 

здійснюють 281 заклад торгівлі, з них 211 продовольчі (змішані) та непродовольчі магазини 

https://vkursi.pro/


та 38 закладів громадського харчування. На території громади діє 10 автозаправних станцій, 

які здійснюють роздрібну торгівлю паливно-мастильними матеріалами та 2 ринки. 

Найбільше торгівельних закладів серед 5-ти приєднаних сільських рад розташовано 

на території села Благодатне. 

На території 5 сільських рад та міста 102 суб’єкти господарювання усіх форм 

власності надають населенню різні види послуг, зокрема, послуги з 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.    

Протягом січня-вересня 2022 року задекларована діяльність:  

– 5 об’єктів торгівлі;  

– 1 заклад ресторанного господарства;  

– 1 підприємство побутового обслуговування; 

– 3  аптеки. 

Відділом прогнозування та розвитку громади щотижня на період дії воєнного стану 

окрім моніторингу цін на основні продукти харчування, також проводиться моніторинг: цін 

та наявності в торгівельній мережі соціально значущих продуктів харчування; наявності в 

торгівельній мережі товарів першої необхідності;  цін та наявності на АЗС паливно-

мастильних матеріалів. 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність 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 десяти країн світу. 

Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження, 

спирт етиловий, неденатурований; молоко та вершки згущені, або з додаванням цукру. 

Найбільші експортні поставки товарів здійснювалися до Іспанії, Ірану, Грузії, Нідерландів, 

Бельгії.  

Основу товарної структури імпорту складали машини, обладнання і механізми для 

збирання та обмолоту зернових, екстракти, есенції та концентрати з кави; ефірні олії, вироби 

з пластмаси для транспортування продукції. Найвагоміші імпортні надходження товарів 

здійснювалися з Австрії, Естонії, Єгипту, Ірану, Румунії, Туреччини.  

Промисловий комплекс Відповідно до Закону України “Про захист інтересів 

суб’єктів подання звітності та інших документів у період воєнного стану або стану війни” 

органами статистики призупинено оприлюднення статистичної інформації щодо поточної 

ситуації в громадах (районі та області загалом). Відсутність статистичних даних 

унеможливлює формування звітних даних за 9 місяців поточного року по ряду показників. 

З 17 промислових підприємств основного кола міста, які формують його економічний 

потенціал, 90% не припиняли виробництво (виробничий процес, яких мав найважливіше 

соціальне значення). Деякі підприємства змінили розклад робочого дня та працюють від 

замовлень. Зупинено виробничий процес з виготовлення комбікормів на ТОВ “Агроскорм” 

та засобів для гоління та туалетної води на ТОВ “ПКВ “Золотоноша”, ТДВ “Продтовари” 

здали в оренду виробничі потужності приватним підприємцям. 

За оперативними даними, отриманими від промислових підприємств, обсяг 

реалізованої промислової продукції (товари, послуги) у відпускних цінах підприємств (без 

податку на додану вартість та акцизу)  за січень-вересень 2022 року склав 2 655 384,9 тис. 

грн, що у розрахунку на одиницю населення склав 74 799,58 грн. та на 5,4% менше у 

порівнянні з відповідним періодом попереднього року (2 777 952,8 тис. грн).  

 

 



Дорожня інфраструктура, транспортне забезпечення та зв’язок 

На території громади діють транспортні маршрути міського, районного та обласного 

значення. Надання послуг пасажирського автомобільного транспорту в територіальній 

громаді здійснюють: ПрАТ “Золотоніське АТП-17112”, ПП “Еліт-Транс”, суб’єкти 

приватного бізнесу.   

Територію громади перетинають 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 по 2-3 рази на день. У 

громаді є нагальна необхідність розширити мережу сільського сполучення, надавши 

можливість мешканцям сільських населених пунктів безперешкодно діставатися центру 

громади. На даний час залишається відсутнім транспортне сполучення у с. Комарівка, х. 

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

населених пункти (х. Гришківка, х. Ярки) знаходяться менш ніж за 2 км від траси, де 

проходять регулярні рейси. 

За 9 місяців 2022 року, враховуючи дію карантину, військового стану, тимчасової 

зупинки транспортних засобів, у зв’язку з дефіцитом пального, автобусним транспортом 

перевезено 309,0 тис. пасажирів, пасажирооборот становив 1622,6 тис. пас./км.  

В громаді збережено право пільгового проїзду пенсіонерів та пільги в розмірі 50 % 

вартості квитка в автобусах для учнів 1-4 класів.   

На компенсацію збитків від надання пільги пільгового проїзду громадян  з бюджету 

територіальної громади профінансовано 4 126,3 тис. грн.  

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”. 

Сільське господарство Агропромисловий комплекс є одним із вагомих факторів в 

економіці громади, забезпечуючи продовольчий ресурс нашої держави. На території  

громади зареєстровані і обробляють землю, вирощують тварин і птицю наступні 

господарства: СТОВ “Чапаєвське”,  ТОВ “Гранекс-Черкаси”, ПП “Крупське”, ТОВ 

“Золотоніський бекон”, СТОВ ППЗ “Королівське”, СВК “Струмок”, СТОВ 

“Придніпровський край”, ФГ “Айріс”, ФГ “Савір”, ТОВ ФГ “ВАЛТАС”, ПП “Хвиль-Агро”, 

ПП “Деньгівське-2”, ПП “Лазоренко О.С.”, ТОВ “Добробут 2017”. 

Рослинництво. У 2022 році господарства громади засіяли зерновими та посадили 

овочі на землях громади площею 11599 га, з яких під: зернові – 7499 га, пшениці – 2019 га; 

кукурудзи – 4822 га, ячменю – 471 га; жита – 149 га; проса - 33 га; сої – 620 га; ріпаку – 479 

га; соняшнику – 2406 га, картоплі – 121 га; овочів – 5 га; кормових – 469 га. 

Зібрано урожай в обсягах: зернові 144 287 ц, урожайність 55,2 ц/га; сої -6394 ц,  

урожайність16,2 ц/га; соняшнику 54920 ц, урожайність 31,9 ц/га; ріпаку 18990 ц, 

урожайність 37,3 ц/га та ін. 

Вал зернових та зернобобових культур по Золотоніському району, до складу якого 

входить Золотоніська громада, за даними Департаменту агропромислового розвитку 

Черкаської ОВА склав 43,0 тис. тонн нового урожаю. Урожайність зернових склала 48,3 ц/га. 

Валовий  збір  ранніх зернових культур становить 37,63 тис. тонн при урожайності 43,8  ц/га, 

в т. ч.: озимої пшениці 36,0 тис. тонн при урожайності 51,0 ц/га, озимого жита зібрано 0,33  

тис. тонн при урожайності 42,0  ц/га, озимого ячменю зібрано 1,3 тис. тонн із середньою 

урожайністю 38,4% (без врахування обсягів підприємств, які відмовилися надавати 

відповідну інформацію). 



Тваринництво. На території громади тваринництвом займаються наступні 

господарства: 

- розведення та реалізація птиці - СТОВ ППЗ “Коробівський”; 

- розведення  ВРХ  ПрАТ “ПЗДГ Золотоніське” х.Згар; 

-      розведення свиней ТОВ “Золотоніський бекон” с. Крупське. 

Станом на 01.10.2022  за оперативними даними розрахунки за земельні паї аграріями 

громади проведено на 24,7%. Кількість пайовиків в громаді складає 3944 особи. Середня 

ставка орендної плати за землю  становить 11,8% від нормативно-грошової оцінки землі. 

Середній розмір земельного паю становить 2,5-3 га, середній розмір нарахування за 1 пай 

складає 12 600 грн. 

Заробітна плата та доходи населення 

Згідно зі статистичними даними звітуючих одиниць за формою 1-ПВ “Звіт з праці” 

середньооблікова кількість штатних працівників промислового комплексу громади станом на 

01.10.2022 склала 2117 осіб, їх середня заробітна плата відповідно – 9548,0 тис. грн. 

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 2022 року 

таких засідань було 8, на них заслухано двадцять чотири керівники 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 01.10.2022 заборгованість із заробітної плати мали: ДПТНЗ “Черкаський 

навчальний центр Міністерства аграрної політики та продовольства України” - 219, 2 тис. 

грн. та підприємства-банкрути ТОВ “Корон Агро” - 792, 5 тис. грн. та ДП “Златодар” - 3668, 

3 тис. грн. Ріст заборгованості склав 3659, 65 тис. грн. порівняно до початку року. 

Основними бюджетоутворюючими підприємствами Золотоніської міської 

територіальної громади, надходження яких у 2022 році мають найбільшу питому вагу до 

надходжень по загальному фонду, є: 

- ТОВ «ФЕС УКР» - 3,4 %; 

- ТДВ «Золотоніський маслоробний завод» - 2,6 %; 

- СТОВ «Придніпровський край» - 1,6 %; 

- ТОВ «Гранекс-Черкаси» - 1,5 %; 

- ПП «Агроспецпроект» - 1,3 %; 

- ПрАТ «Золотоніський машинобудівний завод» - 1,3 %; 

- ПП «Крупське» - 0,9 %; 

- ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» - 0,7 %; 

- ДП «Роял Фрут Гарден Іст» - 0,7 %; 

- ТОВ ПІІ «Еконія» - 0,7 %; 

- ПрАТ «ПЗДГ» «Золотоніське» - 0,5 %; 

- СТОВ «Чапаєвське» - 0,4 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ДОХОДИ 

 

3.1. Загальний та спеціальний фонди в цілому 

Структура доходів бюджету Золотоніської міської територіальної громади 

 за 2022 рік 

                                                                                                                                      тис. грн. 

Всього доходи – 427 040,9 

Власні та закріплені доходи –  

343  377,1 
Міжбюджетні трансферти – 83 663,8 

Загальний фонд – 

335 436,7 

Спеціальний 

фонд – 7 940,4 

Дотації  –        

3 439,3 

Субвенції – 80 224,5 

 

Загальний фонд – 80 224,5 

 
 

Структура доходів бюджету громади за 2022 рік  
(тис.грн.)

Загальний 

фонд (без 

трансфертів

); 335 436,7; 

78,5%

Спеціальний 

фонд (без 

трансфертів

); 7 940,4; 

1,9%

Дотації; 

3 439,3; 

0,8%

Субвенції; 

80 224,5; 

18,8%

 

 

3.1.1. Власні надходження, фонди  в цілому 

За 2022 рік до загального та спеціального фондів бюджету громади мобілізовано 

власних та закріплених доходів в сумі 343 377,1 тис. грн., або 104,9% до уточненого річного 

плану. Порівняно з 2021 роком надходження власних та закріплених доходів до загального та 

спеціального фондів збільшилось на 103 595,0 тис. грн., темп приросту становить 43,2%.  

 

Загальні показники виконання бюджету громади за 2022 рік по 

 складових доходів характеризуються наступним: 

        (тис. грн.) 

Вид надходжень 

Уточнений

план на 

2022 рік 

Фактично 

надійшло 

% 

викона

ння 

+ , - 

Власні і закріплені доходи загального фонду 

(без трансфертів) 
318 868,0 335 436,7 105,2 16 568,7 

Субвенції та дотації загального фонду 85 575,1 83 663,8 97,8 -1 911,3 

Доходи спеціального фонду (без 

трансфертів) 
8 414,0 7 940,4 94,4 -473,6 

ВСЬОГО 412 857,1 427 040,9 103,4 14 183,8 

в т.ч.:             Загальний фонд 404 443,1 419 100,5 103,6 14 657,4 



Спеціальний фонд 8 414,0 7 940,4 94,4 -473,6 

 

Аналіз надходжень податків і зборів  

за 2022 рік у порівнянні з надходженнями за 2021 рік 
(тис. грн.) 

Вид надходжень 

Фактичні 

надходжен

ня за 2021 

рік 

Фактичні 

надходжен

ня за 2022 

рік 

Відхилення 

% сума 

Власні і закріплені доходи загального 

фонду 
231 767,9 335 436,7 144,7 103 668,8 

Доходи спеціального фонду                       

(без трансфертів) 
8 014,2 7 940,4 99,1 -73,8 

ВСЬОГО 239 782,1 343 377,1 143,2 103 595,0 

 

 

3.1.2. Міжбюджетні трансферти 

До бюджету Золотоніської міської територіальної громади за 2022 рік надійшло 

офіційних трансфертів в сумі 83 663,8 тис. грн., з них:  

-  дотації до загального фонду в сумі 3 439,3 тис. грн., виконання плану становить         

100%; 

- субвенцій до загального фонду в сумі 80 224,5 тис. грн., що становить 97,7% до 

уточненого річного плану,  невиконання склало 1 911,3 тис. грн. 

 

3.2. Загальний фонд 

3.2.1. Власні та закріплені надходження, фонди в цілому 

За 2022 рік до загального фонду бюджету мобілізовано власних та закріплених 

доходів в сумі 335 436,7 тис. грн., або 105,2% до уточненого річного плану. Порівняно з 

аналогічним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів до 

загального фонду зросли на 103 668,8 тис. грн., темп приросту становить 44,7%.    

Загальний фонд бюджету громади сформований з 18 джерел надходжень. 
 

Податок на доходи фізичних осіб     

В складі доходів загального фонду 2022 року до бюджету надійшло податку на 

доходи фізичних осіб – 251 226,4 тис. грн., що становить 105,8% до уточненого завдання, з 

приростом проти відповідного періоду минулого року – 81,7%.  

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

платника податку у вигляді заробітної плати надійшов у сумі 128 845,7 тис. грн., що 

становить 103,8% до уточненого річного плану, план перевиканоно на 4 704,6 тис. грн. У 

порівнянні з 2021 роком надходження збільшились на 9 703,1 тис. грн. (+8,1%).  

 

Надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується юридичними та 

фізичними особами за 12 місяців 2022 року в розрізі населених пунктів склали: 

- м. Золотоноша – 235 424,3 тис. грн.; 

- с. Деньги – 5 562,6 тис. грн.; 

- с. Благодатне – 3 116,3 тис. грн.; 

- с. Крупське – 2 742,9 тис. грн.; 

- с. Коробівка – 2 364,3 тис. грн.; 

- с. Кропивна – 2 016,0 тис. грн. 

 



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 115 065,7 тис. грн., що 

становить 107,6% до уточненого річного плану, перевиконання склало 8 099,0 тис. грн. У 

порівнянні з 2021 роком надходження збільшились на 103 553,2 тис. грн., що у 9 разів 

більше. 

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

платника податку інших ніж заробітна плата надійшов у сумі 5 912,6 тис. грн., що становить 

121,3% до річного плану, перевиконання склало 1 039,3 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком 

надходження збільшились на 358,9 тис. грн. (+6,5%).   

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування надійшов у сумі 1 402,4 тис. грн., що становить 101% до 

плану на 2022 рік, понад план отримано 13,6 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком 

надходження зменшились на 653,6 тис. грн. (-31,8%).  

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

ТОВ "Фес Укр", 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 2,7 тис. 

грн., що становить 100% до уточненого плану на 2022 рік. У порівнянні з 2021 роком 

надходження зменшились на 36,8 тис. грн. (-93,2%).  

    

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення надійшло в сумі 28,4 тис. грн., що становить 100,4% до 

уточненого плану на 2022 рік. У порівнянні з 2021 роком надходження збільшились на 5,8 

тис. грн., приріст – 25,7%. 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло до бюджету в 

сумі 888,1 тис. грн., що становить 100%  до плану за звітний період, у тому числі: 

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування  – в сумі 105,6 тис. грн., що становить 

100% до планового завдання на звітний період (до минулого року менше на 46,9 тис. грн., зі 

спадом 30,8%). 

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування) – в сумі 782,5 тис. грн., що становить 100% до планового завдання 

на звітний період (до минулого року менше на 56,6 тис. грн., зі спадом 6,7%). 

 

Акцизного податку з пального за 2022 рік надійшло – 5 114,6 тис. грн., у тому числі: 

акцизного податку з пального (виробленого в Україні) отримано 755,2 тис. грн., 

(109,3% до затвердженого завдання на звітний період), спад проти відповідного періоду 

минулого року на 78,7% (-2 795,9 тис. грн.); 

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

4 359,4 тис. грн. (107,6% до затвердженого завдання на звітний період) спад проти 

відповідного періоду минулого року на 63,9% (-7 705,8 тис. грн.). 

У порівнянні з минулим роком до бюджету недоотримано в цілому коштів акцизного 

податку з пального зі спадом 67,2% (-10 501,7 тис. грн.), внаслідок воєнного стану в 

Україні, відповідно до закону України від 15.03.2022 №2120-ІХ, що діяв внаслідок 

нововведення щодо скасування акцизу на пальне. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-%D0%86%D0%A5#Text


Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів отримано 7 680,5 тис. грн. (101,7% до планового завдання на звітний 

період, або на 126,3 тис. грн. більше), проти відповідного періоду минулого року приріст   

38,7%  (+2 142,8 тис. грн.), у тому числі: 

акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в 

роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, 

що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 

213.1.14 пункту 213.1 статті 213 ПКУ – у сумі 2 071,2 тис. грн., що становить 100,5%; 

акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів (крім тих, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 

213.1 статті 213 Податкового кодексу України) ) – у сумі 5 609,3 тис. грн., що становить 

102,1%. 

Надходження по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів за 12 місяців 2022 року в розрізі населених пунктів склали: 

- м. Золотоноша – 6 432,7 тис. грн.; 

- с. Деньги – 758,2 тис. грн.; 

- с. Благодатне – 293,4 тис. грн.; 

- с. Коробівка – 141,1 тис. грн.; 

- с. Кропивна – 44,5 тис. грн. 

- с. Крупське – 10,6 тис. грн. 

 
Місцеві податки і збори 

За 2022 рік надійшло 61 459,5  тис. гpн. місцевих податків i зборів, що становить 

103,1% до уточненого річного плану. У розрізі податків надходження наступні. 

 

Плати за землю до бюджету громади надійшло в сумі – 23 065,3 тис. грн., що більше 

від плану на 837,1 тис. грн. (103,8% до уточненого річного завдання, проти минулого року 

надходження зменшились на 2 203,9 тис. грн., (-8,7%), у тому числі: орендної плати за землю 

14 108,9 тис. грн. (102,2% до уточненого завдання, зі спадом проти відповідного періоду 

минулого року на 765,3 тис. грн., або (- 5,1%). 

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

6,9%. 

За 2022 рік до бюджету мобілізовано земельного податку з юридичних осіб в сумі 

5 671,5 тис. грн. (100,4% до річного завдання), що на 3 419,1 тис. грн. менше              (-37,6%), 

ніж у минулому році.  

За 2022 рік коштів від сплати земельного податку з фізичних осіб надійшло в сумі – 

3 284,9 тис. грн. (з приростом 18,2% до уточненого річного завдання, проти минулого року 

надходження збільшились на 1 980,5 тис. грн., що у 2 рази більше. 

До бюджету громади за 2022 рік мобілізовано 11 293,1 тис. грн. орендної плати  за  

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

надходження зменшились на 450,2 тис. грн. (-3,8%).  

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

2 815,8 тис. грн. (107,5% до уточненого річного завдання, проти минулого року надходження 

зменшились на 315,1 тис. грн., зі спадом (-10,1%).  

Станом на 01.01.2023 року по Золотоніській міській територіальній громаді укладено 

306 договорів оренди земельних ділянок, з них: 120 договорів з юридичними особами та 186 

– з фізичними особами. 

 

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

12 місяців 2022 року  cклали 23 065,3 тис. грн., у т.ч. в розрізі населених пунктів: 

- м. Золотоноша – 17 747,2 тис. грн.; 

- с. Кропивна – 1 544,5 тис. грн.; 



- с. Благодатне – 1 182,5 тис. грн.; 

- с. Коробівка – 952,0 тис. грн.; 

- с. Деньги – 857,8 тис. грн.; 

- с. Крупське – 781,3 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 0,1 до 12,0. 

 

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

в сумі 5 084,7 тис. грн., або 106,4% до уточненого завдання. Проти відповідного періоду 

минулого року менше на 394,7 тис. грн., або на (-7,2%). 

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

12 місяців 2022 року склали 3 549,2 тис. грн., у т.ч. в розрізі населених пунктів: 

- м. Золотоноша – 2 541,4 тис. грн.; 

- с. Коробівка – 409,0 тис. грн.; 

- с. Благодатне – 249,1 тис. грн.; 

- с. Деньги – 225,3 тис. грн.; 

- с. Кропивна – 64,3 тис. грн.; 

- с. Крупське – 60,1 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 0,1 до 1,5 відсотка. 

 

Затверджене завдання на 2022 рік по збору за місця для паркування транспортних 

засобів виконано на 101,8% і отримано 273,1 тис. грн. Проти відповідного періоду минулого 

року надходження збільшились на 10,3 тис. грн., або на 3,9%. 

 

Туристичного збору до бюджету громади надійшло 5,1 тис. грн., що становить 100% 

до річного плану, менше на 32,4 тис. грн., або на (-86,4%) від минулого року, у тому числі: 

туристичний збір, сплачений юридичними особами – у сумі 4,2 тис. грн.; 

туристичний збір, сплачений фізичними особами – у сумі 0,9 тис. грн. 

 

         Транспортного податку надійшло до бюджету в сумі 31,3 тис. грн., що становить 

100% до планового завдання, (на 20,8 тис. грн. менше від минулого року зі спадом -       39,9 

%), у тому числі: 

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

 

Єдиного податку за 2022 рік до бюджету громади надійшло в сумі 33 000,0 тис. грн. 

(102,1% до уточненого річного завдання), зі спадом проти відповідного періоду минулого 

року – 2,1% (-723,7 тис. грн.), у тому числі:  



єдиного податку з фізичних осіб  надійшло в сумі – 25 974,4 тис. грн. (102% до 

уточненого річного завдання, проти минулого року надходження збільшились на 855,3 тис. 

грн. (+3,4%);  

єдиного податку з юридичних осіб  в сумі 3 235,1 тис. грн. (100,3% до річного 

завдання), що на 1 392,8 тис. грн. менше (-30,1%), ніж у минулому році; 

єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників – 3 790,5 тис. грн. 

(105% до уточненого завдання, із зменшенням проти відповідного періоду минулого року на 

186,2 тис. грн., (-4,7%). 

Із загальної суми надходжень місцевих податків питома вага єдиного податку  складає 

9,8%. 

Надходження єдиного податку, з юридичних та фізичних осіб за 12 місяців 2022 року в 

розрізі населених пунктів: 

- м. Золотоноша – 26 791,8 тис. грн.; 

- с. Кропивна – 2 067,3 тис. грн.; 

- с. Благодатне – 2 042,6 тис. грн.; 

- с. Деньги – 1 288,1 тис. грн.; 

- с. Коробівка – 585,6 тис. грн.; 

- с. Крупське – 224,6 тис. грн. 

 

Неподаткові надходження 

Планові показники неподаткових платежів за 2022 рік становили 8 661,7 тис. грн.  

За 2022 рік надійшло неподаткових платежів у сумі 9 036,5 тис. грн., що складає 104,3% 

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

- плата за надання інших адміністративних послуг – 3 553,1 тис. грн., що становить 

102,8% до уточненого річного завдання, (на 526,3 тис. грн. більше від минулого року з 

приростом 17,4%); 

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 134,2 тис. грн., що становить 

102,8% до планового завдання, на 48,7 тис. грн. менше від минулого року (-26,6%); 

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

їх обтяжень – 300,0 тис. грн., що складає 109,3% до планового завдання на звітний період, 

(на 212,1 тис. грн. менше від минулого року зі спадом 41,4%); 

- частина чистого прибутку комунальних підприємств – 0,3 тис. грн., що становить 

100% до плану, в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року надходження зменшились на 

26,0 тис. грн.; 

- штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення 

норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг  до бюджету громади 

надійшло 170,0 тис. грн., що більше на 156,8 тис. грн. до планового завдання на звітний 

період. 

- адміністративні штрафи та інші санкції – 1 304,3 тис грн., що становить 102,6% до 

планового завдання, на 403,5 тис. грн. більше від минулого року (+44,8%); 

- адміністративні штрафи у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв – 145,0 

тис грн., на 4,0 тис. грн. більше до планового завдання, що становить 102,8%, у порівнянні з 

минулим роком надходження зросли на 54,0 тис. грн. або на (+59,3%);  

- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 636,2 тис. 

грн. (100% до плану), у порівнянні з відповідним періодом минулого року зі спадом на 4,2%  

(-27,9 тис. грн.); 

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

699,7 тис. грн., що становить 105,6% до плану за 12 місяців 2022 року, в порівнянні з 

аналогічним періодом 2021 року надходження збільшились на 180,3 тис. грн., або на    34,7%;  



         - державне мито – 87,4 тис. грн., або 104% до плану за 12 місяців 2022 року, в 

порівнянні з аналогічним періодом 2021 року надходження збільшились на 24,8 тис. грн.,       

(+39,6%), 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 72,8 тис. 

грн., на 3,0 тис. грн. більше до затвердженого плану, проти минулого року надходження 

збільшились на 27,9 тис. грн., приріст  (+62,1%);  

 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 14,5 тис. грн., на 0,3 тис. грн. 

більше до затвердженого плану, проти минулого року надходження зменшились на 3,1 тис. 

грн., спад (-17,6%); 

 

інші надходження (код платежу 24060300) – 2 006,3 тис. грн., що становить 100,7% 

до уточненого плану за 2022 рік. У порівнянні з аналогічним періодом 2021 року 

надходження збільшились у 4 рази більше або на 1 523,3 тис. грн., в тому числі надійшло: 

- 970,7 тис. грн. – повернення невикористаних бюджетних коштів минулих років; 

- 732,8 тис. грн. – кошти за добровільне відшкодування втрат по оренді землі; 

- 139,7 тис. грн. – плати за утримання гуртожитку; 

- 51,9 тис. грн. – плати за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою; 

- 21,6 тис. грн. – плати за розміщення об’єктів зовнішньої реклами; 

- 18,1 тис. грн. – плати за реєстраційні внески від учасників аукціонів; 

- 16,9 тис. грн. – плати за відшкодування судового збору; 

- 16,9 тис. грн. – плати гарантійні внески від учасників аукціонів; 

- 15,6 тис. грн. – кошти від сплати самооподаткування, а саме, в розрізі населених 

пунктів: 

   с. Благодатне – 9,8 тис. грн.; 

   с. Крупське – 3,1 тис. грн.; 

   с. Коробівка – 2,5 тис. грн.; 

   с. Кропивна – 0,2 тис. грн.; 

         -12,2 тис. грн. – кошти за відшкодування втрат за послугу з обслуговування 

свердловини; 

         - 4,3 тис. грн. – кошти за добровільне відшкодування (демонтажні роботи); 

         - 4,2 тис. грн. – кошти за добровільне відшкодування (стягнуті за ВД); 

         - 1,4 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 2022 рік до загального фонду бюджету громади надійшло офіційних трансфертів на 

загальну суму 83 663,8 тис. грн., що складає 97,8%  до розпису на січень-грудень 2022 року, 

в тому числі: 

 дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного 

бюджету – 3 399,3 тис. грн. (100%); 



 інші дотації з місцевого бюджету – 40,0 тис. грн. (100%); 

 субвенцій у сумі 80 224,5 тис. грн., або 97,7 % до уточненого завдання, з них: 

- освітня субвенція з державного бюджету – 78 095,8 тис. грн. (100 %); 

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

рахунок коштів освітньої субвенції – 1 144,7 тис. грн. (65,2%); 

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

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 276,4 тис. 

грн. (80,9%); 

- інші субвенції з місцевого бюджету – 707,6 тис. грн. (99,7%), в тому числі: 

         пільги на медичне обслуговування, громадянам постраждалим внаслідок ЧАЕС – 350,8 

тис. грн.; 

         на виконання виплати одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис. грн. членам 

сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням АТО/ООС, здійсненням заходів, необхідних 

для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку 

із військ агресією РФ проти України – 300 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 – 21,6 тис. грн. 

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

20,6 тис. грн.; 

         компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування 

автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 14,6 тис. грн. 

 

3.3. Спеціальний фонд 

До спеціального фонду бюджету громади за 2022 рік надійшло доходів у сумі 7 940,4 

тис. грн., або 94,4% до уточненого плану на рік.  
 

 

 

3.3.1. Надходження без трансфертів 

Завдання на 2022 рік по спеціальному фонду (без трансфертів) виконане на 94,4% і до 

бюджету мобілізовано 7 940,4 тис. грн. 

Бюджет розвитку в цілому за 2022 рік виконано на 19,2%. До бюджету розвитку 

мобілізовано: 

- кошти від продажу землі в сумі 555,1 тис. грн., що менше на 3 944,9 тис. грн.        

(12,3%) 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 зменшились на 2 033,5 тис. грн., спад (-78,6%); 

- кошти від відчуження майна в сумі 309,3 тис. грн., проти минулого року 

надходження збільшились на 262,1 тис. грн. 

За підсумками роботи 12 місяців 2022 року по природоохоронному фонду до бюджету 

громади надійшло 214,3 тис. грн., план на січень-грудень виконано на 86,5%, невиконання 

склало 33,5 тис. грн. Спад надходжень проти відповідного періоду минулого року становить 

11,6% (- 28,0 тис. грн.), а саме: 

-  екологічного податку надійшло 177,7 тис. грн. (79,8% до плану), на 28,9 тис. грн. 

менше від відповідного періоду минулого року, зі спадом (-14%); 

   -  інші надходження до фондів охорони навколишнього середовища надійшло – 28,5 

тис. грн.; 

- грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього середовища – 8,1 тис. грн., що на 27,6 тис. грн. менше від відповідного 

періоду минулого року, зі спадом -77,3%. 



Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади - в 

цілому надійшли до бюджету громади 0,1 тис. грн., а саме по с. Благодатне. 

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

джерела) надійшли в сумі 6 861,6 тис. грн. (187,3% до річного завдання, проти минулого року 

надходження збільшились на 1 847,7 тис. грн., або з приростом 36,9%), у тому числі: 

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

діяльністю надійшла в сумі 1 802,5 тис. грн. (52,9% до річного завдання, проти 2021 року 

зменшились на 803,4 тис. грн., або 30,8%). Невиконання плану на 1 605,7 тис. грн. виникло, в 

основному по відділах освіти та культури, а саме: внаслідок вторгнення російської федерації 

на територію України значна кількість сімей вимушена була виїхати за кордон в наслідок 

чого зменшився відсоток дітей, які відвідували дошкільні навчальні заклади, переведенням 

учнів на дистанційну форму навчання та зменшення касових витрат на харчування закладів 

освіти ;   

- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 

надійшли в сумі 8,8 тис. грн. (37,3% до річного завдання, проти 2021 року зменшились на 0,2 

тис. грн., або на 2,2%). Невиконання плану в сумі 14,8 тис. грн. виникло в основному за 

рахунок обмеження трудової діяльності у зв’язку із збройною агресією російської федерації в 

країні, а саме: заборона на проведення будь-яких концертів та масових заходів по відділу 

культури; 

- плата за оренду майна бюджетних установ надійшла в сумі 155,0 тис. грн. (67,4% до 

річного завдання, проти 2021 року зменшились на 41,9 тис. грн., або на 21,3%. Невиконання 

плану на 74,8 тис. грн. виникло по відділу освіти внаслідок збройної агресії російської 

федерації в країні, що призвело до значного зменшення кількості відвідувань гуртків, секцій та 

залів, які здавалися в оренду підприємцям. Також у зв’язку з постійними відключеннями 

електроенергії, екстреним знеструмленням електромережі, більшість підприємців не в змозі 

були забезпечити безперебійну роботу закладів та належних умов; 

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

нерухомого майна) надійшли в сумі 19,3 тис. грн. (на 17,2 тис. грн. більше від річних 

призначень, проти 2021 року зменшились на 9,1 тис. грн., або на 32%; 

- благодійні внески, гранти та дарунки надійшли в сумі 3 215,2 тис. грн. Проти 

минулого року збільшились на 1 497,2 тис. грн., або на 87,1%; 

-  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 1 660,8 тис. грн. Проти минулого року збільшились на 1 205,1 тис. грн. 

 

3.3.2 Надходження трансфертів 

За 12 місяців 2022 року до спеціального фонду бюджету громади офіційних 

трансфертів не надходило.  

 

4. ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

 

4.1. Видатки  в цілому 

Виконання  2022 році  в цілому складає  394 399,1 тис. грн., або 89,3% від уточнених 

розписом призначень (441 595,8 тис. грн.) У порівнянні з 2021 роком обсяг фінансування 

збільшився на 13 746,9 тис. грн., або на 3,6 %. 

За 2022 рік  по загальному фонду бюджету громади виділено асигнувань на 

проведення видатків у сумі 337 164,1 тис. грн., або виконання склало 91,3 % від уточненого 

плану в сумі 369335,6 тис. грн. (2021 рік – 298 813,1 тис. грн.), по спеціальному фонду – 57 



235,0 тис. грн.,  або виконання склало 79,2 % від уточненого плану в сумі 72260,2 тис. грн. 

(2021 рік – 81 839,1 тис. грн.).  

 

Загальний обсяг видатків бюджету громади за 2022  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 

% 

виконання 

на 

вказаний 

період  

План 

на рік з 

урахув

анням 

змін 

Касові 

видатки 

за 

вказаний 

період 

% 

виконання 

на 

вказаний 

період 

100 

Державне 

управління 44610,0 38251,9 85,7 481,7 340,8 70,8 

1000 Освіта 207146,5 197012,5 95,1 5731,2 3245,1 56,6 

2000 Охорона здоров`я 12952,5 10960,0 84,6 7637,1 7093,6 92,9 

3000 

Соціальний захист 

та соціальне 

забезпечення 25688,9 22869,8 89,0 4378,4 4140,0 94,6 

4000 

Культура i 

мистецтво 13988,3 10754,7 76,9 335,8 137,0 40,8 

5000 

Фiзична культура i 

спорт 6088,4 5486,4 90,1 666,9 510,7 76,6 

6000 

Житлово-

комунальне 

господарство 38340,6 33834,6 88,2 1487,8 758,8 51,0 

7000 

Економічна 

діяльність 14442,8 13581,5 94,0 43028,4 33826,5 78,6 

8000 Інша діяльність 3408,7 2035,7 59,7 4555,4 3265,2 71,7 

9000 

Міжбюджетні 

трансферти 2668,9 2377 89,1 3957,5 3917,3 99,0 

  Усього  369335,6 337164,1 91,3 72260,2 57235,0 79,2 

 

 

4.2.  Видатки галузей бюджетної сфери регіону в цілому 

Виконання  2022 року  по загальному фонду складає  337 164,1 тис. грн., або 91,3% від 

уточнених розписом призначень. У порівнянні з 2021 роком обсяг фінансування збільшився 

на 38 351,0 тис. грн., або на 12,8 %. 

 



Видатки загального фонду бюджету громади 
на утримання установ і закладів комунального підпорядкування, 

фінасування програм і заходів за бюджетними програмами 

                         2022 року               (тис. грн.)

Соціальний захист 

та соціальне 

забезпечення

22869,8

6,8%

Охорона здоров`я

10960,0

3,3%

Освіта

197012,5

58,4%

Державне 

управління

38251,9

11,4%

Економічна 

діяльність

13581,5

4,0%

Культура i 

мистецтво

10754,7

3,2%

Житлово-

комунальне 

господарство

33834,6

10,0%

Фiзична культура i 

спорт

5486,4

1,6%

Інша діяльність

2035,7

0,6%

Міжбюджетні 

трансферти

2377

0,7%

 
 

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

11,4 %, освіта – 58,4 %, охорона здоров’я – 3,3 %, соціальний захист та соціальне 

забезпечення  - 6,8 %, культура і мистецтво – 3,2 %, фізична культура і спорт – 1,6 %, 

житлово-комунальне господарство – 10,0 %, економічна діяльність – 4,0 %,  інша діяльність 

– 0,6 %, міжбюджетні трансферти іншим бюджетам – 0,7%. 

 

4.3. Першочергові та захищені статті 

Захищені статті та пріоритетні видатки загального фонду бюджету громади протягом 

2022 року  профінансовані в сумі 261 481,9 тис. грн. (або виконання складає 92,3%), що 

більше проти 2021 року на 30 882,6 тис. грн., або на 11,8 %. 

 

Так, профінансовано видатки на: 

• оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату 

– у сумі 224 105,6 тис. грн. (95,9 %), що більше ніж у аналогічному періоді 

минулого року на 13 211,5 тис. грн.; 

• оплату комунальних послуг та енергоносіїв – у сумі 29 617,3 тис. грн. 

(виконання становить 77,2 %), що більше ніж у аналогічному періоді минулого 

року на 7 491,0 тис. грн.; 

• продукти харчування – 4 342,7 тис. грн., або 80,8 %, що менше ніж у 

аналогічному періоді минулого року на 2 056,6 тис. грн.; 

• медикаменти та перев’язувальні матеріали – у сумі 46,6 тис. грн. (або 39,6%), 

що на 21,1 тис. грн. менше 2021 року; 

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

заходів розвитку – у сумі 88,1 тис. грн. (або 4,8%), що на 777,6 тис. грн. менше 

ніж у 2021 році; 



• поточні трансферти – у сумі 498,3 тис. грн. (100,0%), що на 179,1 тис. грн. 

більше минулого року; 

• соціальне забезпечення – 2 783,4 тис. грн. (виконання –81,6%), що менше ніж у 

аналогічному періоді минулого року на 965,1 тис. грн. 

 

За звітний період профінансовані видатки міжбюджетних трансфертів в цілому в сумі 

2 377,0 тис. грн. при уточненому плані 2 668,9 тис. грн., що становить 89,1%. 

 

4.4.  ТПКВКМБ 0100 "Державне управління" 

В цілому по загальному фонду освоєно видатків у сумі 38 251,9 тис. грн., що 

становить 85,7  % 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  37 151,1 тис. грн., 88,9 %  до уточнених 

призначень на рік.  

За рахунок цих коштів використано: на  оплату праці з  нарахуваннями 34 283,2  тис. 

грн.; на оплату спожитих енергоносіїв – 968,4 тис. грн.; на оплату послуг (крім комунальних) 

– 761,9 тис. грн.; видатки на відрядження склали – 2,5 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 -  1 135,1 тис. грн. 

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

видатки у сумі 1100,8 тис. грн., або 69,2 % до уточнених призначень на рік. Із загальної суми 

видатків використано кошти на виконання заходів передбачених: 

"Програмою економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної 

громади на 2022 рік"– 412,6 тис. грн. та направлено на придбання квітів, подарунків – 55,1 

тис. грн., судові витрати – 40,3 тис. грн., матеріальна допомога головам квартальних 

комітетів -162,0 тис. грн., правова допомога  - 133,0 тис. грн., виплата пенсій – 21,3 тис.грн., 

соціальна реклама – 0,9 тис.грн.;  

"Програмою висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих 

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

роки" – 688,2 тис. грн. 

Фактично зайнято 137 посад при штатній чисельності 143. 

Спеціальний фонд 

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду склали у сумі 340,8 тис. грн., 

з них:  

- по бюджету розвитку у сумі 26,8 тис. грн., у тому числі придбання принтеру по 

"Програмі економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 

2022 рік", придбання 1 генератора живлення по "Програмі запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, захисту населення і 

територій Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"; 

- власні надходження у сумі 314,0 тис.грн. в т.ч. 155,0 тис. грн. (гуманітарна допомога 

для подальшої передачі КНП "Золотоніська багатопрофільна лікарня"), 159,0 тис.грн. 

(благодійна допомога від Міністерства соціальної політики України із забезпечення робочих 

місць працівників соціального захисту, ЦНАПу та молодіжної політики). 

 

4.5. ТПКВКМБ 1000 "Освіта" 

За звітний період по Відділу освіти виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради використано 197 012, 5 тис. грн.,  виконання складає  95,1 % уточнених призначень, що 

більше проти 2021 року на 8 986,7 тис. грн.  

Із загальної суми видатків спрямовано кошти на: 



- виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 164 371,1 тис. грн., що більше 

проти  2021 р. на 7 944,4 тис. грн.; 

- на медикаменти – 41,9 тис. грн., що менше проти  2021 року на 22,6 тис. грн.; 

- на  продукти харчування – 2 909,5 тис. грн., що менше проти  2021 року на 3 297,5 

тис. грн.; 

- на проведення розрахунків за спожиті установами освіти енергоносії – 22 217,3 тис. 

грн., що більше проти  2021 року на 6 164,5 тис. грн.; 

- інші видатки склали –  7 472,7 тис. грн., що менше проти  2021 року на 1 802,0 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"- 10 321,7 тис. грн. 

; 

В загальній сумі видатків 82 951,3 тис. грн. спрямовано за рахунок субвенцій, в тому 

числі: 

-   Освітня субвенція – 78 095,8 тис. грн.; 

- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

становить -  189,9 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  – 21,6 тис. грн.; 

- Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції (на утримання педагогічних працівників у IРЦ)- 1 144,7 тис. грн.; 

- Залишки субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами, що утворилися станом на 01.01.2022 року - 97,1 тис. грн.; 

- Дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров’я  -1 109,5 тис. грн. 

-   Додаткова дотація - 40,0 тис. грн. 

Видатки на утримання по ТПКВКМБ 1010 “Надання дошкільної освіти” використані в 

сумі 48 873,3 тис. грн.. За рахунок цих коштів на оплату праці з нарахуваннями використано 

39 459,7 тис. грн.; на оплату спожитих енергоносіїв – 5 712,0 тис. грн.; на оплату послуг 

(крім комунальних) – 1 474,6 тис. грн.; видатки на харчування – 1 688,2 тис. грн.; витрати на 

придбання предметів та матеріалів склали - 495,8 тис. грн.; на медикаменти - 11,5 тис. грн.; 

інші поточні видатки склали - 31,5 тис. грн.  

По ТПКВКМБ 1021 “Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" видатки використані у сумі 48519,4 

тис. грн. За рахунок цих коштів на  оплату праці з  нарахуваннями використано  26 467,5 тис. 

грн.; на оплату спожитих енергоносіїв – 15 745,5 тис. грн.; на оплату послуг (крім 

комунальних) – 2 575,7 тис. грн.; видатки на харчування – 1 221,3 тис. грн.; видатки на 

придбання предметів та матеріалів склали - 2 454,9 тис. грн.; видатки на відрядження - 2,8 

тис. грн.; на медикаменти - 30,4 тис. грн.; інші поточні видатки склали - 21,3 тис. грн. 

По ТПКВКМБ 1031 “Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції" видатки використані у сумі 78095,8 

тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями педагогічним працівникам).  

По ТПКВКМБ 1061 “Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції” видатки використані у сумі  

2 359,5 тис. грн., що становить 100,0 % до уточнених призначень звітного періоду. 

По ТПКВКМБ 1070 “ Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми ” видатки використані у сумі 5 824,2 тис. грн. За 

рахунок цих коштів на  оплату праці з  нарахуваннями використано 5 232,6 тис. грн.; на 

оплату спожитих енергоносіїв – 477,0 тис. грн.; на оплату послуг (крім комунальних) – 81,5 



тис. грн.; витрати на придбання предметів та матеріалів склали - 30,0 тис. грн., на 

відрядження - 0,8 тис. грн.. та на інші поточні видатки було використано 2,3 тис. грн. 

По ТПКВКМБ 1141 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” (видатки 

по Централізованій бухгалтерії та господарського обслуговування) видатки використані у 

сумі 4 672,1 тис. грн. За рахунок цих коштів на  оплату праці з  нарахуваннями використано 4 

458,1 тис. грн.; на оплату спожитих енергоносіїв – 71,3 тис. грн.; на оплату послуг (крім 

комунальних) – 46,6 тис. грн.; видатки на придбання предметів та матеріалів склали - 95,7 

тис. грн., видатки на відрядження - 0,4 тис. грн. 

По ТПКВКМБ 1142 “Інші програми та заходи у сфері освіти” видатки використані у 

сумі 59,9 тис. грн.(оплата послуг( крім комунальних) -15,3 тис. грн. та інші виплати 

населенню - 44,6 тис. грн.). 

По ТПКВКМБ 1151 “Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 

рахунок коштів місцевого бюджету” видатки використані у сумі 50,0 тис. грн. За рахунок 

цих коштів на оплату спожитих енергоносіїв – 34,2 тис. грн.; на оплату послуг (крім 

комунальних) – 7,4 тис. грн.; витрати на придбання предметів та матеріалів склали - 7,7 тис. 

грн.; витрати на інші видатки склали - 0,7 тис. грн. 

По ТПКВКМБ 1152 “Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 

рахунок освітньої субвенції” видатки використані у сумі 1 144,7 тис. грн. (оплата праці з 

нарахуваннями). 

По ТПКВКМБ 1160 “Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників”  видатки використані у сумі 1 628,1 тис. грн.. За рахунок цих 

коштів на  оплату праці з  нарахуваннями використано 1 543,8 тис. грн.; на оплату спожитих 

енергоносіїв – 38,1 тис. грн.; на оплату послуг (крім комунальних) – 11,0 тис. грн.; витрати 

на придбання предметів та матеріалів склали - 34,8 тис. грн. та на відрядження - 0,4 тис. грн. 

По ТПКВКМБ 1200 “Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами”  видатки використані у сумі 189,9 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями). 

По ТПКВКМБ 1210 “Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами”  видатки використані у сумі 97,1 тис. грн.(оплата праці з 

нарахуваннями). 

По ТПКВКМБ 1080 (головний розпорядник - відділ культури “Надання спеціальної 

освіти мистецькими школами” (головний розпорядник - відділ культури) становить 5498,5 

тис. грн. За рахунок цих коштів на оплату праці з нарахуваннями використано 5 322,4 тис. 

грн.; на оплату спожитих енергоносіїв – 139,1 тис. грн.; на оплату послуг (крім комунальних) 

– 20,6 тис. грн., на придбання предметів та матеріалів - 15,8 тис. грн., на відрядження - 0,6 

тис. грн. 

Спеціальний фонд 

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду склали у сумі 3 245,1 тис. 

грн., з них:  

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

установ  профінансовано 321,4 тис. грн. 

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

установами зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано 1 921,8 тис. грн. 

- Бюджет розвитку склав 1 001,9 тис. грн. (міська "Програма економічного та 

соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2022 рік"). 

 

4.6.  ТПКВКМБ 2000 "Охорона здоров’я" 

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради на утримання закладів 

охорони здоров’я спрямовано 10 960,0 тис. грн., або 84,6 % до уточнених річних призначень.  



По ТПКВКМБ  2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»  

освоєно видатки у сумі 5 747,7 тис. грн. в т.ч. за рахунок загального фонду бюджету –     3 

455,0 тис. грн., дотації – 2 292,7 тис. грн.  

Відповідно до "Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства „Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської 

міської ради на 2022-2025 роки" кошти спрямовано у сумі 5 641,3 тис. грн., в т.ч. на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв – 5 167,6 тис. грн., придбання будматеріалів  – 122,6 тис. 

грн., медикаменти та перев’язувальні матеріали – 183,1 тис. грн., придбання продуктів 

харчування  для хворих – 97,9 тис. грн., відшкодування витрат, понесених на проведення 

медичних оглядів мобілізаційних, військових та призовників – 70,1 тис. грн.      

Відповідно до "Програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із 

запобігання інфекцій, пов’язаних із наданням медичної допомоги у КНП «Золотоніська БЛ» 

Золотоніської міської ради на 2022-2023 роки " кошти спрямовано у сумі 106,4 тис. грн. в 

т.ч. оплата послуг з утилізації відходів - 27,0 тис. грн., придбання ультрафіолетових ламп – 

79,4 тис. грн.      

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 5 212,3 тис. грн., або 82,4 % до уточнених річних призначень з них: 

"Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства 

"Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини) 

Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки" (пільгові медикаменти – 615,0 тис. грн., 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 520,1 тис. грн., заробітна плата з 

нарахуваннями – 1 360,3 тис. грн., інші видатки – 1 716,9 тис. грн.). 

Спеціальний фонд 

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради на утримання закладів 

охорони здоров’я освоєно кошти бюджету розвитку у сумі 7 093,6 тис. грн. або 92,9 %. 

На виконання "Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства „Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської 

міської ради на 2022-2025 роки"спрямовано видатки бюджету розвитку в сумі 7 093,6 тис. 

грн.  

Придбання гістопроцесора карусельного типу STP -120 для патологоанатомічного 

відділення – 2 387,0 тис. грн., реконструкція системи киснепостачання будівлі лікувального 

корпусу Комунального некомерційного підприємства «Золотоніська  багатопрофільна 

лікарня» Золотоніської міської ради  в м.Золотоноша   вул.Лікарняна ,2 – 1 246,9 тис. грн. 

виконані роботи, згідно актів; технагляд 50,0 тис. грн., реконструкція системи 

киснепостачання будівлі лікувального корпусу Комунального некомерційного підприємства 

«Золотоніська  багатопрофільна лікарня» Золотоніської міської ради в м.Золотоноша   вул. 

Баха,  32 б – коригування проекту – 49,1 тис. грн.; виконані роботи, згідно актів – 2 859,6 тис. 

грн.; технагляд – 48,0 тис. грн. та авторський нагляд  - 26,3 тис. грн., реконструкція системи 

киснепостачання 1-го та 2-го поверху будівлі лікувального корпусу Комунального 

некомерційного підприємства «Золотоніська  багатопрофільна лікарня»  Золотоніської 

міської ради  в м.Золотоноша   вул.Лікарняна,2 – розробка ПКД  та експертиза  55,7 тис. грн.; 

361,5 тис. грн.- виконані роботи, згідно актів; технагляд 5,3 тис. грн.; авторський нагляд – 4,2 

тис. грн. 

 

4.7.  ТПКВКМБ 3000 "Соціальний захист та соціальне забезпечення" 

На соціальний захист населення та соціальне забезпечення  спрямовано кошти в 

сумі 27 009,8 тис. грн., з них по загальному фонду – 22 869,8 тис. грн.. 



У загальній сумі видатків спрямовано по загальному фонду у сумі 21 443,1 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) –686,0 тис. грн. в т.ч. 

пільгове медичне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС – 350,8 тис. 

грн. (ТПКВКМБ 3050); 

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 14,6 тис. грн., 

(ТПКВКМБ 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) – 300,0 тис. грн. (ТПКВКМБ 3242); 

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

20,6 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 2022 рік" – 16 017,8 тис. грн.  

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

нарахуваннями – 13 050,9 тис. грн.; оплату енергоносіїв – 1 033,0 тис. грн., продукти 

харчування – 1 394,2 тис. грн.; предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 349,1 тис. грн.; 

оплату послуг (крім комунальних) – 184,8 тис. грн.; інші поточні видатки по загальному 

фонду - 5,8 тис. грн.  

На виконання міської програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша 

за 2022 рік – видатки склали 4 152,2 тис. грн. (ТПКВКМБ 3031, 3032, 3033, 3035). 

На соціальний захист і соціальне забезпечення населення профінансовані видатки 

в сумі 587,1 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 2022 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) – 430,0 тис. 

грн., або 100,0 %; 

- інші видатки на соціальний захист населення (ТПКВКМБ 3242) направлено – 157,1 

тис. грн., відшкодування 50% абонплати за міський телефон – 3,7 тис. грн., витрати на 

зубопротезування ветеранам ВВВ – 143,4 тис. грн., витрати на надання одноразової щорічної 

допомоги, яким виповнилось 100 і більше років – 10,0 тис. грн. 

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради використані кошти у сумі 1 

213,3 тис. грн., або 70,4 % до уточнених річних призначень. 

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

жінок та молоді у сумі 52,4 тис. грн. профінансовані на реалізацію : 

- соціальні заходи у справах молоді (ТПКВКМБ 3131) на виконання міської "Молодь 

Золотоніської громади на 2022-2026 роки" – 52,4 тис. грн., або 42,9 %. 

На соціальний захист і соціальне забезпечення населення профінансовані видатки 

в сумі 1 160,9 тис. грн. на реалізацію:  



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

116,1 тис. грн.,  (ТПКВКМБ 3090) "Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, 

інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально 

незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2022 рік"; 

- інші видатки на соціальний захист населення (ТПКВКМБ 3242) направлено – 861,2 

тис. грн., або 70,9 %, в т.ч. на виконання міських програм: 

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

антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста 

Золотоноші "Турбота" на 2022 рік" – 607,0 тис. грн., які направлено на надання матеріальної 

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

енергоносіїв) – 139,8 тис. грн., пільгова підписка газети «Златокрай» – 430,1 тис. грн., 

відшкодування витрат по навчанню в музичній школі – 37,1 тис. грн.; 

"Програма підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані  для 

проходження служби за контрактом у 2022 році" – 240,0 тис. грн.; 

"Програма соціально-правового захисту дітей, забезпечення умов для дотримання 

державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування на період до 2026 року" поворотна фінансова допомога 

патронатному вихователю – 14,2 тис. грн.; 

- надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з 

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

183,6 тис. грн., або 71,4% , з них на виконання міської програми "Турбота": 

- фінансова підтримка ради ветеранів – 25,5 тис. грн.; 

- фінансова підтримка діяльності громадської організації Золотоніської спілки 

учасників АТО та волонтерів – 79,1 тис. грн.; 

- фінансова підтримка діяльності спілки Афганістану – 79,0 тис. грн. 

По Відділу освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради на одноразові 

виплати дітям-сиротам, яким виповниться 18 років використано  – 14,5 тис. грн.  або 88,9 % 

до уточнених річних призначень періоду.(ТПКВКМБ 3242); 

По управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради направлено видатки на забезпечення деревним паливом 

(колотими дровами) в розмірі 5 складометрів  на  одне домоволодіння у сумі 199,0 тис. грн. 

(Програма підтримки  внутрішньо переміщених  та/або евакуйованих осіб, що тимчасово 

проживають на території  Золотоніської територіальної громади). 

Спеціальний фонд 

По спеціальному фонду на утримання Золотоніського міського центру соціальної 

допомоги (ТПКВКМБ 3104) протягом звітного періоду проводились видатки власних 

надходжень у сумі 64,4 тис. грн. та гуманітарної допомоги на суму 4 057,1  тис. грн. По 

бюджету розвитку видатки склали у сумі 18,5 тис. грн. - придбання бензопили.    

 

4.8.  ТПКВКМБ 4000 "Культура i мистецтво" 

За звітний період на галузь  використано 10 754,7 тис. грн.,  виконання складає 76,9%  

уточнених призначень, що менше проти 2021 року на 315,3 тис. грн.  

Видатки  на  заробітну плату з нарахуваннями складають 9 570,9 тис. грн., що 

становить 83,8% до уточнених річних призначень (2021 рік – 9 718,2 тис. грн.),  за спожиті 

енергоносії – 1 018,2 тис. грн., що становить 58,3% до уточнених річних призначень (2021 

рік – 938,6 тис. грн.); інші видатки склали - 165,6 тис. грн.(в тому числі за рахунок коштів 

загального фонду проведено вшанування пам’яті поета І.С.Дробного – 30,0 тис. грн.) 

Спеціальний фонд 

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду склали у сумі 137,0 тис. грн., 

з них:  

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

установ  профінансовано 19,5 тис. грн. 



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

установами зі спеціального фонду бюджету громади профінансовано 72,5 тис. грн. 

- Бюджет розвитку склав 45,0 тис. грн. (придбання генератора для будинку культури). 

("Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади 

на 2022 рік"). 

 

4.9. ТПКВКМБ 5000 "Фiзична культура i спорт" 

На фінансування  закладів  та заходів  фізичної культури і спорту спрямовано 

кошти загального фонду – 5 486,4  тис. грн., або виконання складає 90,1% до уточнених 

річних призначень. 

Кошти направлено на "Програму  розвитку фізичної культури і спорту та 

функціювання спортивних споруд Золотоніської територіальної  громади на 2022-2026 

роки": 

 По виконавчому комітету Золотоніської міської ради використані кошти в сумі 

1 032,2 тис. грн., або 96,3 % до уточнених призначень на рік  в т.ч. ТПКВКМБ 5011 – 4,7 тис. 

грн. (проведення навчально-тренувальних зборів і змагань), ТПКВКМБ 5041 – 1 027,5 тис. 

грн. (фінансова підтримка районного ФОП «Колос»).  

По відділу освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради із загальної 

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

5031) проведено в сумі 4 454,2 тис. грн., або 88,8% до уточнених призначень на рік, з них на 

заробітну плату з нарахуваннями – 2 829,5 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 1 309,0 тис. 

грн., інші видатки склали 315,7 тис. грн. 

Спеціальний фонд 

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду склали у сумі 510,7 тис. грн., 

з них:  

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

установ  профінансовано 142,0 тис. грн. 

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

установами зі спеціального фонду бюджету громади профінансовано 129,3 тис. грн. 

- Бюджет розвитку склав 239,4 тис. грн. ("Програма економічного та соціального 

розвитку Золотоніської територіальної громади на 2022 рік"). 

 

4.10.  ТПКВКМБ 6000 "Житлово-комунальне господарство" 

По видатках житлово-комунального господарства спрямовано коштів з бюджету  

громади в сумі 33 834,6 тис. грн., що становить 88,2 % до уточнених річних призначень, з 

них: 

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради використані кошти  у сумі 

254,4 тис. грн., або 88,5 % до уточнених річних призначень.  

(ТПКВКМБ 6086) – 254,4 тис. грн. відповідно до Програми придбання службового 

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

(компенсація оренди житла лікарям); 

По управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради на видатки житлово-комунального господарства спрямовано 

кошти з бюджету громади в сумі 33 580,2 тис. грн., що становить 88,2 % до уточнених річних 

призначень, з них: 

(ТПКВКМБ 6011) – 1 064,2 тис. грн. відповідно до "Програми реформування і 

розвитку  житлово – комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 

2021-2023 роки" придбання господарчих товарів – 365,6 тис. грн., експлуатаційні послуги, 

пов’язані  з утриманням будинків і споруд – 387,5 тис. грн.,  надання консультаційних послуг 

в сфері електронних закупівель – 13,5 тис. грн., технічне обслуговування теплогенераторних 

установок – 23,7 тис. грн., КЕКВ 2270 – 273,9 тис. грн. (За  використані енергоносії   ж/б  по 

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



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

господарства Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 роки" – 592,9 тис. грн. 

(придбання матеріалів для ремонту водомереж – 524,4 тис. грн.,  надання консультаційних 

послуг в сфері електронних закупівель – 13,5 тис. грн., послуги  з обслуговування  

автомобільним транспортом – 55,0 тис. грн.). 

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

господарства Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 роки"– 1 120,0 тис. грн. 

(надання консультаційних послуг в сфері електронних закупівель, переможець  відкритих 

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

(ТПКВКМБ 6017) – 272,2 тис. грн. відповідно до "Програми реформування і розвитку  

житлово – комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 

роки" (придбання господарчих товарів - 3,9 тис. грн., послуги  по незалежній оцінці майна 

нежитлового приміщення, що знаходиться  с. Деньги, вул. Центральна, 121, с.Крупське, вул. 

Н.Ужвій,7а – 4,0 тис. грн., послуги по незалежній оцінці майна нежитлового приміщення: 

вул. Семенівська,86  - 5,0 тис. грн., послуги до бази даних -2,0 тис. грн., експлуатаційні 

послуги, пов’язані з утриманням будинків по вул. Новоселівська, 2 та вул. Благовіщенська,9 

– 52,0 тис. грн., послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання: 

повірка лічильника теплової енергії – 3,8 тис. грн., надання консультаційних послуг в сфері 

електронних закупівель -39,1 тис. грн., витрати по енергоносіям  - 162,4 тис. грн.). 

(ТПКВКМБ 6030) освоєно 26 259,8 тис. грн.: 

Відповідно до "Програми реформування і розвитку  житлово – комунального господарства 

Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 роки" виконано – 25916,0 тис. грн. 

(КЕКВ 2210 – 967,6 тис. грн., у т.ч. 49,9 тис. грн. (придбання солі навалом в мішках), 75,5 

тис. грн. (новорічні прикраси та гірлянди), 49,9 тис. грн. (придбання піску), 33,4 тис. грн. 

(матеріали для проведення ремонтних робіт), матеріали 758,9 тис. грн. (для ремонту 

електромереж); КЕКВ 2240 –  22 301,6 тис. грн.. в  т.ч.  186,9  тис. грн. (обслуговування 

світлофорних об’єктів ), 5 834,9 тис. грн. (послуги  з прибирання та підмітання ), 5 541,8 

(послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень), 2 896,9 тис. грн. 

(очищення снігу  (проїзна частина), 762,6 тис. грн.(очищення снігу  (тротуари), 302,6 тис. 

грн. (обслуговування новорічної ялинки), 321,7 тис. грн. (КП МВК обслуговування 

кладовищ), 2 396,1 тис. грн. (Послуги з технічного  обслуговування  систем вуличного  

освітлення), 629,5 тис. грн. (Уведення в експлуатацію систем  освітлення  громадських 

місць),  94,5 тис. грн. (стерилізація  бездомних тварин), 303,8 тис. грн. (послуги з 

навантаження та перевезення піску для ТрО), 838,7 тис. грн. (благоустрій покриття 

тротуарів), 9,3 тис. грн. (транспортні послуги), 43,4 тис. грн. (встановлення флагштоків),  

23,6 тис. грн. (інші дизайнерські послуги), 1 060,0 тис. грн. (збирання та вивезення сміття), 

255,2 тис. грн. (інші послуги з благоустрою: ремонт лавок, вуличних меблів, землерийні 

роботи, тощо), 96,0 тис. грн. (Послуги з очищення системи дощової  (зливної) каналізації), 

4,5 тис. грн. (Послуги з технічного обслуговування обладнання ( с. Крупське)), 4,3тис.грн. 

(Послуги з благоустрою, а саме: послуги з демонтажу  рекламного засобу, що розташований  

по вул. Обухова,41  м. Золотоноша (білборда)), 253,2 тис. грн. (Послуги з благоустрою 

населених пунктів (послуги з розроблення «Схеми санітарного очищення населених пунктів 

Золотоніської МТГ»,  354,2 тис. грн. (Послуги з благоустрою населених пунктів 

Золотоніської МТГ (послуги із захоронення відходів на полігонах (сміттєзвалища), 5,9 тис. 

грн. (Технічний нагляд утримання  вуличних шляхів мережі (ремонт тротуару вул. Баха), 

82,0 тис. грн. (Надання консультаційних послуг в сфері електронних закупівель), КЕКВ 2273 

– 2 632,6 тис. грн., в т.ч.  2459,1 тис. грн. (вуличне  освітлення та світлофори), 20,5 тис. грн. 

(світлофор р-н  з-да  РМЗ), 14,6 тис. грн. (парк  культури ім. Т. Г. Шевченка), 0,8 тис. грн. 

(свердловина  с. Крупське ), 34,7 тис. грн. (зони відпочину  «Фонтани»), 102,9 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 – 



14,2 тис. грн. (Рентна плата за користування надрами для видобування корисних  копалин  

загальнодержавного значення  та використання води).   

Відповідно до "Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання 

депутатських повноважень" виконано – 343,8 тис. грн. на сервісне обслуговування та 

матеріали для систем відео спостереження по м. Золотоноша.   

(ТПКВКМБ 6071) – 4 259,0 тис. грн. відповідно до "Програми відшкодування різниці в 

тарифах на послуги з  централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, послуги з поводження з побутовими відходами  по КП „Міський водоканал” 

для споживачів Золотоніської територіальної громади  у 2022 році". 

 (ТПКВКМБ 6090) – 12,1 тис. грн. відповідно до "Програми реформування і розвитку  

житлово – комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 

роки" (Придбання матеріалів для проведення  ремонтних робіт господарським способом, що  

використовуються  на об'єктах комунальної власності Золотоніської МТГ (для генераторів)). 

Спеціальний фонд 

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду склали у сумі 758,8 тис. грн., 

або 51,0 % до уточнених річних призначень.   

По управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради на  видатки житлово-комунального господарства спрямовано 

видатки бюджету розвитку в сумі 758,8 тис. грн. 

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

"Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоресурсів в Золотоніській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки "– 18,8 тис. грн. 

(Відшкодування  коштів  по ОСББ "Незалежність", що були використані на "Капітальний 

ремонт  багатоквартирних  житлових будинків з утеплення  зовнішніх стін"); 

(ТПКВКМБ 6090) "Інша діяльність у сфері ЖКГ"– 740,0 тис. грн. відповідно до 

"Програма  економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади  

на 2022 рік " (Джерела резервного живлення, а саме: генератори для використання на 

об’єктах критичної  інфраструктури  комунальної власності  Золотоніської МТГ). 

 

4.11.  ТПКВКМБ 7000 "Економічна діяльність" 

За напрямком Економічна діяльність використано кошти 
загального фонду бюджету громади у сумі 13 581,5 тис. грн., або 94,0% 
уточнених річних призначень. 

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради використані кошти  у сумі 

165,5 тис. грн., або 33,2 %. Кошти направлено на виконання : 

"Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної 

громади на 2022 рік" - 130,0 тис. грн., в т.ч. ТПКВКМБ 7130 – 5,5 тис. грн. (розробка 

технічної документації); ТПКВКМБ 7630 – 89,2 тис. грн. (прийом іноземних делегацій); 

ТПКВКМБ 7680 – 35,3 тис. грн.(членські внески в Асоціацію міст України); 

"Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоресурсів в Золотоніській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки"- компенсація 

відсотків по енергоощадному кредитуванню (ТПКВКМБ 7640) – 35,5 тис. грн. 

По управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради освоєно видатки у сумі 13 416,0 тис. грн. виконання складає  

96,2 % до уточнених річних призначень (ТПКВКМБ  7461) – 13 101,9 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, (ТПКВКМБ 7470) – 314,1 

тис. грн., в т.ч. (Послуги з обслуговування перехрестя вул. Шевченка- Благовіщенська-

Тюліна (заміна світлофорів на світлодіодні  та встановлення дорожніх знаків, інженерно – 

геодезичні роботи відновлення а/б покриття після проведення реконструкції колектора по 



вул. Шевченка). ("Програма реформування і розвитку  житлово – комунального 

господарства Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 роки"). 

Спеціальний фонд 

Видатки бюджету розвитку протягом звітного періоду склали у сумі 33 826,5 тис. 

грн., або 78,6 %: 

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради використані кошти  у сумі 3,0 

тис. грн., або 0,3 %. Кошти направлено на виконання: 

"Програми економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної 

громади на 2022 рік" ТПКВКМБ 7650 - 3,0 тис. грн. (експертна грошова оцінка земельної 

ділянки, яка призначена для продажу), 

По відділу освіти освоєно видатки по ТПКВКМБ 7363 у сумі 1583,7 тис. грн. 

виконання складає 64,4% до уточнених річних призначень (виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій). 

По управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради освоєно видатки в сумі 32239,8 тис. грн. на виконання:  

По (ТПКВКМБ 7363) – 8000,0 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); "Програма 

економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади  на 2022 рік " 

По (ТПКВКМБ 7380) – 10,5 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 експертизи проектно – кошторисної документації); "Програма 

економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади  на 2022 рік " 

По (ТПКВКМБ 7461) – 2404,1 тис. грн. (Експертиза  ПКД «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття вулиць). ("Програма реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 роки").  

По ТПКВКМБ 7670 – 21 825,2 тис. грн. (оплата обов’язань КП «Міський водоканал» 

по Договору фінансового лізингу – 1 718,6 тис. грн., придбання автоматичної  установки 

підготовки води питної якості – 714,5 тис. грн., реконструкція самоплинного та напірного 

колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша, Черкаської області, 

коригування  І черга – 1 788,2 тис. грн., виконання робіт по  об’єкту "Капітальний ремонт 

(розбурювання) свердловин  № 5, 8  Домантівського  водозабору Золотоніського району", що 

належить КП "Міський водоканал – 478,1 тис. грн., реконструкція зовнішніх мереж 

водопостачання - 1 123,1 тис. грн., реконструкція самоплинного та напірного колекторів 

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

експертиза  пкд, авторський та технічний нагляд та коригування – 5424,9 тис.грн., придбання  

пальника факельного  потужністю  250 кВт  із  пелетним бункером для   забезпечення 

функціонування системи централізованого теплопостачання котельні по вул. Лікарняна, 2 – 

0,4 тис. грн., придбання  котла  водогрійного твердопаливного – 699,7 тис. грн., придбання 

дизель – генераторної установки – 9 441,2 тис.грн.). "Програма економічного та соціального 

розвитку Золотоніської територіальної громади  на 2022 рік " 

 

4.12. ТПКВКМБ 8000 "Інша діяльність" 

За напрямком інша діяльність використано кошти загального фонду 
бюджету громади у сумі 2 035,7 тис. грн., або 59,7 % уточнених річних 
призначень. 

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради використані кошти  у сумі 

2 035,7 тис. грн., або 64,3 %. На виконання Програми запобігання і реагування на надзвичайні 



ситуації техногенного та природного характеру, захисту населення і територій 

Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2025 роки по ТПКВКМБ 8110 кошти 

направлено на придбання бензину для відділу ДСНС у сумі 50,2 тис. грн. 

На виконання Комплексної програми функціонування та розвитку системи 

цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки Золотоніської 

територіальної громади на 2021 - 2025 роки по ТПКВКМБ 8120 кошти направлено на 

заходи з організації рятування на водах у сумі 33,9 тис. грн. 

По ТПКВКМБ 8240 кошти у сумі 1 951,6 тис. грн. направлено на виконання: 

 Програми підтримки Збройних Сил України, інших військових та добровольчих 

формувань у Золотоніській територіальній громаді на 2023 рік на підтримку Збройних Сил 

України, інших військових та добровольчих формувань громади у сумі 1 809,2 тис. грн. 

Програми підтримки Золотоніського батальйону територіальної оборони у сумі 

142,4 тис.грн. 

 

Спеціальний фонд 

По виконавчому комітету Золотоніської міської ради використані кошти  у сумі 

3265,2 тис. грн., а саме:  

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

у сумі 1454,2 тис. грн., виконання складає 93,7 % до уточнених річних призначень 

(придбання дизель-генераторної установки) (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); 

- заходи та роботи з територіальної оборони – 1 811,0 тис. грн., виконання складає 69,0 

% до уточнених річних призначень (Програма підтримки Збройних Сил України, інших 

військових та добровольчих формувань у Золотоніській територіальній громаді на 2023 рік). 

 

ТПКВКМБ 8300 "Охорона навколишнього природного середовища" 

На 2022 рік затверджений план на виконання заходів з охорони навколишнього 

природного середовища спеціального фонду - 306,2 тис. грн., (з урахуванням залишку 

коштів на 01.01.2022 – 58,4 тис. грн.). Протягом звітного періоду касові видатки  не 

проводились. 

 

ТПКВКМБ 8700 Резервний фонд 

На 2022 рік затверджено резервний фонд у сумі 245,0 тис. грн. Протягом звітного 

періоду касові видатки  не проводились. 

 

4.13. ТПКВКМБ 9000 "Міжбюджетні трансферти" 

За звітний період по загальному фонду перераховано міжбюджетні трансферти з 

бюджету Золотоніської міської територіальної громади іншим бюджетам у сумі 2 377,0 тис. 

грн. (при плані – 2 668,9 тис. грн.) або 89,1%, а саме: інші субвенції з місцевого бюджету по 

ТПКВКМБ 9770 в сумі 498,3 тис. грн. та  субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів ТПКВКМБ 9800 в 

сумі 1 878,7 тис. грн.; 

по спеціальному фонду перераховано міжбюджетні трансферти з бюджету 

Золотоніської міської територіальної громади у сумі 3 917,3 тис. грн. (при плані – 3 957,5 

тис. грн.) або 99,0%, а саме: інші субвенції з місцевого бюджету по ТПКВКМБ 9770 в сумі 

601,3 тис. грн. та  субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів ТПКВКМБ 9800 в сумі 3 316,0 тис. грн. 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

Видатки спеціального фонду у сумі  57 235,0 тис. грн.(звітний 2021 – 81 839,1 тис. 

грн.) при уточненому річному плані  72 260,2 тис. грн., або виконання становить 79,2 %. 



 

Видатки власних надходжень бюджетних установ 

За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду бюджету 

громади профінансовано 4 854,0 тис. грн. видатків, у т.ч. по державному управлінню – 314,0 

тис. грн., закладах освіти – 321,4 тис. грн., соціальному захисту та  соціального забезпечення 

– 4 057,1 тис. грн., культури і мистецтва – 19,5 тис. грн. та фізичної культури і спорту – 142,0 

тис. грн.  

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

установами зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано 2 188,1 тис. грн. 

видатків, у тому числі по державному управлінню – 0,03 тис. грн., закладах освіти –           1 

921,8 тис. грн., соціальному захисту та  соціального забезпечення -  64,4 тис. грн., культури і 

мистецтва – 72,5 тис. грн. та фізичної культури і спорту – 129,3 тис. грн. 

 

 

4.14. Бюджет розвитку   

Ресурс бюджету розвитку бюджету громади склав 50 192,9 тис. грн. (або 79,7 % до 

уточнених річних призначень). 

Кошти, передані із загального фонду бюджету – 41 581,1 тис. грн. 

Серед найбільших за обсягом капітальних вкладень об’єкти: 

Реконструкція системи киснепостачання будівлі лікувального корпусу КНП 

"Золотоніська багатопрофільна лікарня" Золотоніської міської ради в м. Золотоноша по вул. 

Лікарняна, 2 – 1346,0 тис. грн.; 

Реконструкція системи киснепостачання будівлі дитячої лікарні КНП "Золотоніська 

багатопрофільна лікарня" Золотоніської міської ради за адресою: м. Золотоноша по вул. 

Баха, 32 Б у м. Золотоноша у т.ч. ПКД – 2886,0 тис. грн.; 

Реконструкція системи киснепостачання 1-го та 2-го поверху будівлі лікувального 

корпусу КНП «ЗБЛ» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша по вул. Лікарняна, 2 в т.ч. 

Виготовлення ПКД, проходження експертизи ПКД – 489,4 тис. грн.; 

Придбання дизель-генераторної установки номінальною потужністю до 35 кВт/год.  

для ефективного виконання заходів цивільного захисту – 1 402,2 тис. грн.; 

Капітальний ремонт частини віконних та дверних блоків ЗДО "Калинка" – 750,5 тис. 

грн.; 

Придбання віконних блоків для проведення капітального ремонту в кількості 29 шт. 

у Золотоніський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу “Ромашка” – 

255,8 тис.грн.; 

Придбання віконних блоків для проведення капітального ремонту в кількості 7 шт. у 

Золотоніський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) “Берізка” Золотоніської міської ради 

Черкаської області, м.  Золотоноша, вул. Новоселівська, 38 – 60,9 тис. грн.; 

Придбання віконних блоків для проведення капітального ремонту в кількості 15 шт. 

у Золотоніський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) “Веселка” Золотоніської міської ради 

Черкаської області , м.Золотоноша, вул. Шепелівська, 14 – 126,9 тис. грн.; 

Придбання віконних блоків для проведення капітального ремонту в кількості 29 шт. 

у Золотоніський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу “Ромашка” 

Золотоніської міської ради Черкаської області, м.  Золотоноша, вул. Незалежності, 75 – 255,8 

тис. грн.; 

Придбання генераторів  для  можливості використання на об'єктах комунальної 

власності Золотоніської МТГ – 740,0 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 у сумі 8 010,5 тис. грн.; 



Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць, в т.ч. ПКД, експертиза ПКД, 

авторський та технічний нагляд – 2 164,0 тис. грн.; 

Внески до статутного фонду КП “Міський водоканал» у сумі 21 825,2 тис. грн. 

 

5.  Кредитування 

Протягом поточного року до міського бюджету повернуто кредити, надані молодим 

сім'ям на придбання житла в сумі  7,3 тис. грн. 

На виконання міської “Програми молодіжного житлового кредитування на 2018-2022 

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

спеціального фонду від повернення кредитів через Черкаське регіональне управління 

Державної спеціалізованої фінансової установи ,,Державного фонду сприяння молодіжному 

житловому будівництву ” передбачено в міському бюджеті по КТКВК 8103 “Надання 

пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та 

придбання житла ” кошти у сумі 7,3 тис. грн.  

 

6.  Фінансування 

Бюджетом громади протягом звітного періоду 2022 року було розміщено кошти 

загального фонду бюджету громади на депозит в УкрГазБанк. За звітний період за 

розміщення коштів на депозитному рахунку нараховано відсотки у сумі 636,2 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, 

01.01.2022 та 01.01.2023 –  1 673,00 тис. грн.  

Залишок коштів на рахунках бюджету громади по загальному фонду рахується 

станом на 01.01.2023 року – 54 945 061,45 грн., з них: 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 86 530,00 

гривень(станом на 01.01.2022 року рахувався залишок – 14 718 869,39  грн.).  

Залишок коштів на рахунках міського бюджету по спеціальному фонду рахується 

станом на 01.01.2022 року – 1656924,60 грн., з них бюджет розвитку – 1 225 390,54 грн., 

ФОНПС – 272 630,35 грн., втрати с/г – 30 058,17 грн. та цільовий фонд – 128 845,54  (станом 

на 01.01.2021 року рахувався залишок – 1 189 949,19 грн.).  

 

 

7. Заборгованість бюджетних установ 

По загальному фонду станом на 01.01.2023 року існує дебіторська заборгованість 

у сумі 2018,2 тис. грн.(на 01.01.2022 – 224,4 тис. грн.), а саме: оплата комунальних послуг, 

енергоносіїв – 1934,8 тис. грн.(освіта – 1865,5 тис. грн. та УЖКГ – 69,3 тис. грн.)  та поточні 

трансферти – 83,4 тис. грн.(охорона здоров’я).  Кредиторська заборгованість - 1505,1 тис. 

грн., а саме: використання товарів і послуг – 821,4 тис. грн. (виконком – 175,3, освіта – 367,2 

тис. грн., соціальний захист – 41,1 тис. грн., культура – 19,4 тис. грн., УЖКГ – 23,1 тис . грн., 

та економічна діяльність – 195,3 тис. грн.) поточні трансферти – 680,2 тис. грн.( УЖКГ – 

680,2 тис. грн.)  та  інші поточні видатки – 3,5 тис. грн. (виконком – 2,7 тис. грн., освіта – 0,8 

тис. грн.). 

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість відсутня,  та кредиторська 

заборгованість – 22,0 тис. грн.(використання товарів і послуг по культурі). 

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах виникла у 

зв׳язку з введенням воєнного стану в Україні. Державна казначейська служба України 

здійснювала розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних 

коштів відповідно до постанови КМУ від 9 червня 2021 року № 590 «Про затвердження 



Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі 

в умовах воєнного стану»(зі змінами).  

Дана заборгованість зареєстрована у січні 2023 року буде проплачена у порядку 

черговості відповідно до підпункту 3 пункту 19 Порядку № 590 з урахуванням ресурсної 

забезпеченості єдиного казначейського рахунку. 

 

8. Інша інформація 

Протягом 2022 року міським фінансовим управлінням проведено 10 перевірок по 

правильності складання,  затвердження та виконання кошторисів та планів використання 

коштів установами і організаціями, які фінансуються з місцевих бюджетів та 3 звірки по 

податку на доходи фізичних осіб з суб’єктами підприємницької діяльності.  

 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління                                                           Олена КОВАЛЕНКО  

 

 

 

 
 


