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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ГРОМАДИ  

 

Основні бюджетоутворюючі підприємства громади – це вугледобувні 

підприємства: ПАТ «ШУ «Покровське», ДП «ВК «Краснолиманська»,                      

ТОВ «Шахтобудівельна компанія» та РФ «Донецька залізниця ПАТ «Українська 

залізниця» та підприємства сільського господарства. 

Основу економіки громади складає промисловий комплекс, який 

представлений добувною, машинобудівною та іншими галузями. 

Розрахункові показники проєкту бюджету Покровської міської територіальної 

громади на 2022 рік (далі –  місцевий бюджет) розроблені на основі норм чинного 

Податкового і Бюджетного кодексів України з урахуванням положень Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України, постанови Кабінету Міністрів України від 

31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки» та від 

31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку 

України на 2022-2024 роки», Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік», 

прийнятого Верховною Радою України 02.12.2021 у другому читанні та в цілому. 

Департаментом фінансів Донецької обласної державної адміністрації на 

виконання частини першої статті 75 Бюджетного кодексу України та на виконання 

листів  Міністерства фінансів України від 17.08.2021 № 01-01/17/849/0/31-21, від 

28.08.2021 № 01-0/17/863/0/30-21 та від 21.09.2021 № 01-01/17/952/0/30-21  доведені 

особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік. 

При прогнозуванні дохідної частини бюджету на 2022 рік було враховано: 

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних 

надходжень податків та зборів, зокрема за 2020 рік; 

- очікувані макропоказники  економічного та соціального розвитку міста на 

2021 рік та прогнозні на 2022 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 31.05.2021 № 548, № 586; 

- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2020 року та 

11 місяців 2021 року. 

1. Основні макропоказники економічного і соціального розвитку 

України на 2022 рік: 

 
Показники 2022 рік 

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) % 106,2 

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення 

військовослужбовців, млрд..гривень 

1 606,1 

Номінальна середньомісячна заробітна плата працівників, брутто, гривень 15 258 

Номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, середньомісячна заробітна 

плата працівників, відсотків до попереднього року 

104,4 

Продуктивність праці, відсотків до попереднього року 101,7 

 

2. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку та 

підвищення розмірів державних соціальних стандартів: 

 
Показники 2022 рік 

Розмір мінімальної заробітної плати: 

             з 1 січня 2022 року (грн.) 

 

6 500 



             з 1 жовтня 2022 року (грн.) 6 700 

Розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: 

             з 1 січня 2022 року (грн.) 

             з 1 жовтня 2022 року (грн.) 

 

2 893 

2 982 

Розмір прожиткового мінімуму: 

             з 1 січня 2022 року (грн.) 

             з 1 липня 2022 року (грн.) 

             з 1 грудня 2022 року (грн.) 

для основних соціальних і демографічних груп населення: 

             дітей віком до 6 років: 

             з 1 січня 2022 року (грн.) 

             з 1 липня 2022 року (грн.) 

             з 1 грудня 2022 року (грн.) 

             дітей віком від 6 до 18 років: 

             з 1 січня 2022 року (грн.) 

             з 1 липня 2022 року (грн.) 

            з 1 грудня 2022 року (грн.) 

             працездатних осіб: 

             з 1 січня 2022 року (грн.) 

             з 1 липня 2022 року (грн.) 

             з 1 грудня 2022 року (грн.)  

 

2 393 

2 508 

2 589 

 

 

2 100 

2 201 

2 272 

 

2 618 

2 744 

2 833 

 

2 481 

2 600 

2 684 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ОЦІНКА ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ НА 2022 РІК 

    

При прогнозуванні дохідної частини бюджету на 2022 рік враховано, що 

виконання бюджету у 2021 році відбувається в умовах сповільнення росту економіки 

країни у зв’язку з проведенням санітарно-епідеміологічних заходів, які передбачають 

встановлення обмеження трудової діяльності, що негативно впливає на споживчу 

активність населення, зменшення обсягів торгівлі, скорочення виробництва.  

Необхідно зазначити, що найгострішою проблемою міста є наявність 

заборгованості із заробітної плати з листопада 2019 року по двом 

бюджетоутворюючим підприємствам, а саме, станом на 01.12.2021 рік по: 

- ДП ВК «Краснолиманська» - 149 980,1 тис.грн. (ПДФО – 19 643,4 тис.грн.); 

- ТОВ «Краснолиманське» - 96 795,0 тис.грн. (ПДФО – 20 127,0 тис.грн.). 

 

Обсяг дохідної частини бюджету на 2022 рік прогнозується в сумі       

1 072 292,0 тис.грн. та складається з загального та спеціального фондів.  

 Обсяг дохідної частини загального фонду бюджету (без урахування 

трансфертів) на 2022 рік визначений з урахуванням усіх факторів впливу на зміну 

обсягів надходжень та становить 868 500,0 тис.грн. 

Субвенції з державного та інших місцевих бюджетів плануються у розмірі  

177 649,6 тис.грн. 

  У складі доходів бюджету найбільшу питому вагу складають надходження 

податку з доходів фізичних осіб, що становить 81,1% від прогнозного показника 

доходів загального фонду 2022 року. Вони  визначені в обсязі 704 000,0 тис.грн. та 

розраховані із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої 

заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб. 

При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано: 

- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб; 

- підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму; 

- зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання 

податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб;  



- легалізація виплати заробітної плати та інше. 

 В рамках виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання 

проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в 

опалювальному періоді 2021/2022 рр. надходження податку на доходи фізичних осіб 

в бюджет на 2022 рік  зараховується у розмірі  64% податку та 13,44% акцизного 

податку з виробленого в Україні  та ввезеного на митну територію України пального 

зараховуються до загального фонду  бюджетів місцевого  самоврядування. 

 

 На підставі прогнозних обсягів надходжень, обрахованих Головним 

Управлінням ДПС у Донецькій області, аналізу тенденцій надходжень відповідних 

платежів у 2020 році та нормативних відрахувань, встановлених Бюджетним 

кодексом України, визначені прогнозні показники надходжень на 2022 рік, а саме: 

- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) у 

сумі 5 310,0 тис.грн. та акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (пальне)    у сумі 17 410,0 тис.грн.; 

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів  - визначений з врахуванням прогнозних показників 

індексу споживчих цін, темпів реалізації оподаткованих товарів на 2022 рік і 

планується у сумі 12 400,0 тис.грн. 

-  надходження по єдиному податку плануються у розмірі 71 470,0 тис.грн. 

Збільшення надходжень по єдиному податку планується за рахунок збільшення 

розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та зростанням інфляції. 

При розрахунку єдиного податку на 2022 рік враховано по: 

а) платникам – фізичним особам 1 групи – зростання розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб на 9,2% (сума єдиного податку 1 700,0 тис.грн.), у 

зв’язку з тим, що ставка збору встановлюється від його розміру; 

б) платникам – фізичним особам 2 групи – зростання розміру мінімальної 

заробітної плати на 8,3% (сума єдиного податку 19 900,0 тис.грн.), у зв’язку з тим, що 

ставки збору встановлюються від її розміру; 

в) платникам 3 групи (юридичні та фізичні особи) – збільшено на прогнозний 

індекс інфляції на 2021 рік – 106,2% (сума єдиного податку 42 470,0 тис.грн.); 

г)  єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників заплановано на 

рівні 2021 року у сумі 7 400,0 тис.грн.; 

 - прогнозні надходження плати за землю передбачені без врахування 

індексації нормативної грошової оцінки земельних ділянок (застосування до 2023 

року індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта 

індексації нормативної грошової оцінки земель із значенням 100 відсотків відповідно 

до Закону України від 23.11.2018 року №2628-VII «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення 

адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів») і планується на рівні 

2021 року у розмірі 38 000,0 тис.грн.; 

- надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

розраховано у розмірі 6 800,0 тис.грн. Збільшення надходжень по податку планується 

за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати.  

При розрахунку зазначеного податку по юридичним особам врахована сплата у 

1 кварталі 2022 року платежів за 4 квартал 2021 року, а в інших кварталах -

надходження збільшені на 8,3% з урахуванням зростання  розміру мінімальної 

заробітної плати (сума податку 3 700,0 тис.грн.).  

Відповідно до Податкового кодексу України, фізичні особи податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2022 році будуть сплачувати за 



2021 рік. При розрахунку цього податку враховано збільшення на 27,0% за рахунок 

зростання розміру мінімальної заробітної плати у 2021 році та наявності 

заборгованості станом на 01.10.2021 – 728,9 тис.грн.  (сума податку 3 100,0 тис.грн.) 

 

Також у складі доходів загального фонду враховані: 

- плата за надання інших адміністративних послуг - 4 500,0 тис.грн.; 

- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення  - 4 500,0 тис.грн.; 

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальної власності –                

2 900,0 тис.грн.; 

- інші надходження  - 191,0 тис.грн.;  

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень  - 195,0 тис.грн.; 

- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  -               

180,0 тис.грн.; 

-  державне мито   - 105,0 тис.грн.; 

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 215,0 тис.грн.; 

- адміністративні штрафи та інші санкції  - 200,0 тис.грн.; 

- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності  - 34,0 тис.грн.; 

- туристичний збір, сплачений фізичними особами – 65,0 тис.грн.; 

- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та 

їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету  – 20,0 тис.грн.; 

- орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування 

на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 

районними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями, місцевими радами  - 5,0 тис.грн.; 

 

На 2022 рік не враховуються надходження 2021 року у сумі 31 471,5 тис.грн., а 

саме: 

- погашення заборгованості по заробітній платі по ДП ВК «Краснолиманська» 

ПДФО у сумі 24 101,8 тис.грн. та по ТОВ «Краснолиманське» у сумі 133,8 тис.грн.; 

- річний бонус за 2020 рік  ПАТ ШУ «Покровське» у сумі 1 049,6 тис.грн. 

- одноразова премія за березень ПАТ «ДМЗ» у сумі 1 413,5 тис.грн. 

- інтеграція бізнес-процесу ПАТ «ДМЗ» (сплата розрахункових та 

компенсаційних за відпустку виплат) у сумі 1 186,1 тис.грн. 

- сплата заборгованості минулих років по платі за землю у сумі 1 132,0 тис.грн.; 

- за рахунок анулювання ліцензії ПП «Версія» з лютого 2021 року на суму   

582,9 тис.грн.; 

- сплата заборгованості минулих років за розміщення зовнішньої реклами у 

сумі 574,8 тис.грн.; 

- сплата грошових зобов’язань по перевірки у сумі 500,7 тис.грн.; 

- повернення власних надходжень у зв’язку з реорганізації бюджетних установ 

у сумі 98,0 тис.грн. 

- повернення фінансування минулих років у сумі 698,3 тис.грн. 

 

Доходи  спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 рік плануються у сумі 

26 142,4 тис.грн. 

Джерелами формування спеціального фонду є: 



- власні надходження бюджетних установ і організацій передбачені у сумі 

23 992,4 тис.грн. на підставі розрахунків головних розпорядників коштів місцевого 

бюджету;   

- екологічний податок планується у розмірі  2 150,0 тис.грн. відповідно до 

інформації,  наданої Головним Управлінням ДПС у Донецькій області. 

 

Розрахункова сума втрат бюджету міста від надання пільг юридичним та 

фізичним особам по сплаті земельного податку та податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, передбачених пунктом 284.1 статті 284, підпунктом 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України становитиме          

1 944,8 тис.грн. (земельний податок – 1 048,1 тис.грн., податок на нерухомість –                 

896,7 тис.грн.). 

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА 

 

При здійснені розрахунків видаткової частини проєкту бюджету на 2022 рік 

враховано: 

- встановлення розміру мінімальної заробітної плати на місяць:  

з 1 січня    2022 року – 6 500 грн. 

з 1 жовтня 2022 року – 6 700 грн.  

та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 

з 1 січня    2022 року – 2 893 грн. 

з 1 жовтня 2022 року – 2 982 грн.; 

- зростання прожиткового мінімуму в середньому на одну особу: 

з 1 січня    2022 року – 2 393 грн. 

з 1 липня  2022 року – 2 508 грн. 

з 1 грудня 2022 року – 2 589 грн.  

- видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг розраховані згідно 

затверджених тарифів, виходячи з фактичного споживання енергоносіїв в 

натуральних показниках 2021 року. 

У межах прогнозного обсягу доходів бюджету видатки на 2022 рік (з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів) визначені в сумі 1 072 292,0 тис. грн. 

Видатки загального фонду склали  899 485,8 тис.грн. та  спеціального  в сумі    

172 806,2 тис.грн. 

Згідно зі статтями  77, 97 Бюджетного кодексу України до складу міського 

бюджету включені субвенції: 

з державного бюджету: 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі      

175 244,8 тис.грн.; 

з обласного бюджету на здійснення програм у галузі освіти та програм 

соціального захисту: 

- на інклюзивно - ресурси центри в сумі  1 273,7 тис. грн.; 

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  в 

сумі 398,3 тис. грн. 

- на компенсацію видатків за надання пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору 

в  сумі  135,3 тис. грн.; 

- на виконання окремих державних програм соціального захисту населення: 

пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; 

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 



обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; 

встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп  в  сумі 131,7 тис. грн.; 

- на надання щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої 

освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають на повному державному забезпеченні  в  сумі 100,8 тис. грн.; 

- на надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з 

числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції /операції Об’єднаних сил та членам сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції/ операції Об’єднаних сил в сумі 236,0 тис. грн.; 

- на забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи  в  сумі 129,0 тис.грн. 

 

Згідно ст. 96, 99 Бюджетного кодексу України до видатків місцевого бюджету 

включена реверсна дотація, яка передається в Державний бюджет у сумі                      

107 257,7 тис.грн. (що на 12 197,3 тис.грн. більше, ніж  у 2021 року). 

 

Структура видатків загального фонду місцевого бюджету складає: 

 

Державне управління 118 409,1 тис.грн. або 13,2% 

Освіта 460 147,2 тис.грн. або 51,2% 

Охорона здоров’я 42 153,9 тис.грн. або 4,7% 

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 
32 251,5 тис.грн. 

або 3,6% 

Культура і мистецтво 30 158,1 тис.грн. або 3,4% 

Фізична культура і спорт 19 545,7 тис.грн. або 2,2% 

Житлово-комунальне господарство 59 241,4 тис.грн. або 6,6% 

Реверсна дотація 107 257,7 тис.грн. або 11,9% 

Інші видатки 30 321,1 тис.грн. або 3,4% 

 

Відповідно до статтей 71, 72 Бюджетного кодексу України кошти на капітальні 

видатки на 2022 рік плануються в бюджеті розвитку в сумі 146 663,8 тис.грн. 

 

Органи місцевого самоврядування  

 Видатки загального фонду в проєкті місцевого бюджету на 2022 рік на 

утримання органів місцевого самоврядування визначені в сумі  112 729,7 тис.грн. або 

14,2% від обсягу видатків загального фонду. 

 Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам визначено                       

в сумі 99 356,1 тис.грн.  або 88,1%  від загальної суми з урахуванням вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та 

умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів», із змінами та доповненнями та наказу 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.03.2021 

№ 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів 

прокуратури, судів та інших органів». 

За рахунок коштів загального фонду утримуються: 

- міська рада 

- відділ освіти міської ради 

- відділ охорони здоров’я міської ради 

- управління соціального захисту населення міської ради 



- відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради 

- управління сім’ї, молоді та спорту міської ради 

- житлово-комунальний відділ міської ради 

- відділ транспорту 

- центр надання адміністративних послуг м. Покровськ 

- департамент фінансово-економічної політики та управління активами 

міської ради. 

Заплановані видатки на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення. 

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг визначені                        

в сумі 5 824,7 тис.грн. 

У загальній сумі видатків передбачені витрати на придбання канцтоварів, 

паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів, оплату за 

поточний ремонт обладнання, послуг зв’язку, ЗМІ, оплату відряджень, 

обслуговування програмного забезпечення та інші поточні видатки. 

Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління плануються у сумі 

5 679,4 тис.грн., у тому числі на утримання КУ Покровський координаційний комітет 

самоорганізації населення – 4 649,4 тис.грн. 

Освіта  

Обсяг загального фонду місцевого бюджету по галузі «Освіта» на 2022 рік  

визначено в сумі  460 147,2 тис.грн. або 51,2% від обсягу видатків загального фонду з 

урахуванням видатків на мистецькі школи, у тому числі: 

- освітня субвенція з державного бюджету  - 175 244,8 тис.грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції  (на інклюзивно ресурси центри) в сумі  

1 273,7 тис. грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету – 398,3 тис.грн. 

 Обсяг спеціального фонду визначено в сумі 26 766,9 тис.грн., у тому числі на 

встановлення автоматичної протипожежної системи в шкільних та дошкільних 

закладах освіти – 2 808,5 тис. грн., власні надходження бюджетних установ з 

урахуванням видатків на мистецькі школи – 23 958,4 тис.грн. 

 Загальний обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями на неї становить  

371 597,1 тис.грн. або 81% від загального обсягу, у тому числі за рахунок коштів 

освітньої  субвенції – 175 244,8 тис.грн. 

У видатках на заробітну плату працівникам закладів освіти враховано: 

-   розмір мінімальної заробітної плати на місяць; 

- збільшення посадових окладів (ставки заробітної плати) педагогічних 

працівників на 10%;  

-    надбавка за вислугу років педагогічному персоналу, медичним працівникам; 

- надбавки обов'язкового характеру, престижність праці педагогічних 

працівників; 

- надбавка за особливі умови праці  бібліотекарів. 

Видатки на харчування визначено у загальній сумі 27 545,8 тис.грн., з 

урахуванням вартості харчування одного діто-дня, у тому числі: 

- харчування дітей у дошкільних установах у сумі  11 197,6 тис.грн. (вартість 

харчування 1 діто-дня – 50,0 грн. з урахуванням батьківської плати); 

- харчування  дітей 1-4 класів (3 458 дітей) у сумі  8 091,7 тис.грн. (вартість 

харчування  45,0 грн. з урахуванням батьківської плати);  



- харчування дітей з малозабезпечених родин (101 дітей) у сумі 590,9  тис.грн. 

(вартість 45,0 грн.); 

- харчування дітей-сиріт (139 дитини) у сумі 813,2  тис.грн. (вартість 45,0 грн.); 

- харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО (337 дітей) у сумі              

1971,5 тис.грн. (вартість 45,0 грн.); 

- харчування дітей, батьки яких є учасниками ЧАЄС (12 дітей) у сумі 70,2 

тис.грн. (вартість 45,0 грн.); 

- харчування дітей з особливими освітніми потребами (21 дітей) 122,9 тис.грн. 

(вартість 22,0 грн.); 

 - харчування дітей, батьки яких брали участь у масових акціях 2013-2014 рр.      

(2 дитини) 11,7 тис.грн. (вартість 45,0 грн.); 

- харчування дітей категорії ВПО (490 дітей) 2 866,5 тис. грн. (вартість 45,0 

грн.); 

- харчування дітей з багатодітних сімей  (38 дітей) 163,0 тис.грн . (вартість 45,0 

грн.); 

-харчування дітей постраждалих внаслідок воєнних дій (7 дітей) 41,0 тис.грн. 

(вартість 45,0 грн.); 

 

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг визначено в сумі                 

51 341,5 тис.грн. або 12%  від загальної суми видатків. 

Крім того, враховані:  

- видатки  на стипендії  обдарованим учням у сумі  457,2 тис.грн.; 

- видатки на виплату разової грошової допомоги дітям-сирітам при досягненні 

18 років –  43,4 тис.грн. (24 чол. по 1 810 грн.). 

Охорона здоров'я  

Проєктом бюджету на 2022 рік на галузь «Охорона здоров’я» передбачені 

видатки в сумі 42 153,9 тис.грн. або 4,7% від об’єму видатків загального фонду 

міського бюджету. 

Передбачені видатки на реалізацію заходів, спрямованих на виконання завдань 

по установах охорони здоров'я: 

- фінансове забезпечення надання первинної медико-санітарної допомоги 

населенню, яка мешкає на територіях, що приєдналися до Покровської міської ради 

Донецької області на 2022 рік – 3 428,9 тис.грн.; 

- виплата премії працівникам лікарень з нагоди «Дня медичного працівника» - 

1 185,4 тис.грн.; 

- навчання осіб у вищих навчальних закладах з подальшим обов'язковим 

працевлаштуванням – 30,0 тис.грн.;  

- забезпечення виконання заходів з стоматологічного обслуговування 

населення (пільгове зубопротезування) – 2 575,7 тис.грн.; 

- забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 в сумі 

5 500,0 тис.грн.; 

- забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними медикаментами в 

сумі  4 306,0 тис.грн.; 

- забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального 

харчування  (3 особи) – 544,0 тис.грн.; 

- забезпечення пільгової категорії населення слуховими апаратами та засобами 

технічної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів – 1 631,8 тис.грн., 

- надання медичних послуг дітям-сиротам – 100,0 тис.грн.; 



          - профілактика ВІЛ-інфекцій, надання допомоги та лікуванню ВІЛ-інфікованих  

та хворих на СНІД – 130,0 тис.грн.; 

- профілактика й боротьба із захворюванням на туберкульоз – 430,0 тис.грн.; 

- імунопрофілактика - 100,0 тис.грн. 

Соціальний захист і соціальне забезпечення  

Обсяг видатків загального фонду місцевого бюджету на соціальний захист і 

соціальне забезпечення становить 32 251,5 тис.грн., або 3,6% від обсягу загального 

фонду бюджету.  

З них за рахунок обласного бюджету на здійснення програм соціального 

захисту в  сумі  732,8  тис.грн.,  а саме:  

- на компенсацію видатків за надання пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору 

в  сумі  135,3 тис. грн.; 

- на виконання окремих державних програм соціального захисту населення: 

пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; 

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; 

встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп  в  сумі 131,7 тис. грн.; 

- на надання щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої 

освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають на повному державному забезпеченні  в  сумі 100,8 тис. грн.; 

- на надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з 

числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції /операції Об’єднаних сил та членам сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції/ операції Об’єднаних сил в сумі 236,0 тис. грн.; 

- на забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи  в  сумі 129,0 тис.грн. 

 

Передбачені видатки на утримання 3-х установ  соціального забезпечення в 

обсязі  17 167,0 тис.грн., у тому числі:  

територіального центра соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) - 10 943,0 тис.грн. 

центра комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю                       

«Милосердя» -  2 211,6 тис.грн. 

центра соціальних служб -  4 012,4 тис.грн.  

  

Відповідно до заходів проєкту  Програми економічного і соціального розвитку 

Покровської міської територіальної громади на 2022 рік за рахунок коштів місцевого 

бюджету передбачені інші видатки на соціальний захист населення в                        

сумі 14 351,7 тис.грн., у тому числі: 

- надання  пільг  окремим  категоріям громадян  з оплати послуг  зв’язку в  сумі  

65,3 тис.грн., у тому числі надання:  

100% пільги на оплату послуг зв’язку  особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп 

згідно списків УТОС – 24,7 тис.грн., 

пільги з послуг зв’язку ветеранам війни і праці, громадянам, постраждалим 

внаслідок аварії на ЧАЕС, ветеранів, пенсіонерів силових структур та багатодітним 

сім’ям – 40,6 тис.грн.; 

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом 

окремим  категоріям  громадян  в  сумі 20,0 тис.грн.;  



- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті  в  сумі 100,0 тис.грн.;  

- інші заходи молодіжної політики (послуги з перевезення) в сумі 300,0 

тис.грн.; 

- організація оздоровлення окремих категорій населення в сумі 1 418,8 тис.грн.,  

у тому числі: 

- осіб з  інвалідністю внаслідок війни  -  58,7 тис.грн.,  

- осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 80,1 тис.грн.;  

- ветеранів  війни і праці – 260,0 тис.грн.,  

- дітей, які потребують особливої соціальної уваги  -  1 020,0 тис.грн.; 

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

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

здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 710,0 тис.грн.; 

- надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку 

почесним громадянам  територіальної  громади  в  сумі  266,6 тис.грн.;  

- надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів та осіб з 

інвалідністю,  діяльність яких має соціальну спрямованість – 50,0 тис.грн.; 

- надання інших пільг окремим категоріям  громадянам – 57,0 тис.грн., у тому 

числі:  

надання компенсації на спорудження надгробка на могилі померлої (загиблої) 

особи – 40,0 тис.грн.,  

оплата проїзду ліквідаторів аварії на ЧАЕС один раз на рік до будь якого 

пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним транспортом 

з правом першочергового придбання квитків – 5,0 тис. грн.,  

проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають 

особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових 

дій  і  інвалідів  війни  та  громадян,  які  мають  звання  "Почесний громадянин" – 

12,0 тис. грн.; 

- організація  виконання  інших  заходів  у  сфері соціального захисту населення 

в  сумі - 11 364,0 тис.грн.,  у тому числі: 

організація заходів (вітання ювелярів з 90,95, та 100 річчям, відзначення свят, 

вшанування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

шахтарів-інвалідів до Дня шахтаря, вшанування УБД Афганців, відзначення 

святкових  та  ювілейних дат  та інш.) – 1 420,0 тис.грн., 

придбання новорічних подарунків дітям і особам, які потребують особливої 

соціальної уваги – 310,0 тис.грн., 

транспортне перевезення пільгових категорій населення (осіб з інвалідністю, 

ветеранів  та  інш.) - 58,0 тис.грн.,  

надання одноразової матеріальної допомоги – 6 760,0 тис.грн.,  

надання щомісячної стипендії членам територіальної громади, яким 

виповнилося 100 років  - 53,0 тис.грн.,             

компенсація житлово-комунальних послуг лікарям та молодим фахівцям – 28,4 

тис.грн.,  

безкоштовне забезпечення пенсіонерів, осіб з інвалідністю, малозабезпечених 

та одиноких непраздатних громадян, активістів громадських організацій передплатою 

на періодичне  видання з загальнополітичним цільовим призначенням  місцевої сфери 

розповсюдження та тематичною спрямованістю Покровської регіональної масової 

газети «Маяк» - 1 563,0 тис.грн.,  

надання допомоги на поховання деяких категорій громадян – 35,0 тис.грн., 

поховання безрідних громадян – 1 000,0 тис.грн.,  

надання соціальних пільг учасникам ООС та АТО – 29,9 тис.грн.,  



відшкодування вартості проїзду з м. Покровська  у м. Дніпро та у зворотньому 

напрямку особам з інвалідністю дл 23 років з вадами слуху, дітям з інвалідністю з 

вадами слуху та батькам, які їх супроводжують – 57,6 тис.грн., 

надання оздоровчих заходів пільговим категоріям населення з відвідування 

басейну  - 48,0 тис.грн.,  

оплата послуг з доставки та виплати соціальних допомог – 1,1 тис.грн. 

 

Культура  та  мистецтво  

Обсяг загального фонду місцевого бюджету по галузі «Культура та мистецтво» 

визначено в сумі  30 158,1 тис.грн. або 3,4% від обсягу видатків загального фонду. 

Обсяг спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ) визначено 

в сумі 34,0 тис.грн. 

Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї передбачені у сумі          

20 028,5 тис.грн. (75,1% без урахування видатків на проведення міських свят),  

До складу фонду оплати праці враховано наступні виплати: 

- надбавка за вислугу років, за особливі умови праці бібліотекарям, за 

складність та напруженість праці; 

- матеріальна допомога на оздоровлення; 

- щорічна грошова винагорода. 
 

Видатки на оплату енергоносіїв заплановані в сумі 5 786,5 тис.грн. (21,7% без 

урахування видатків на проведення міських свят). 
 

Згідно проєкту  Програми економічного і соціального розвитку Покровської 

міської територіальної громади на 2022 рік за рахунок коштів місцевого бюджету 

передбачені видатки в сумі 3 545,0, у тому числі: 

-  проведення святкових заходів в сумі  3 350,0  тис.грн.; 

-  придбання костюмів для творчих колективів – 150,0 тис. грн.; 

- виготовлення облікової документації на об`єкти культурної спадщини –         

45,0 тис. грн. 

 

Фізична культура і спорт  

По галузі «Фізична культура і спорт» в проєкті місцевого бюджету на 2022 рік 

враховані видатки загального фонду в сумі 19 545,7 тис. грн. або 2,2% від обсягу 

видатків загального фонду, що дозволяє забезпечити потребу по заробітній платі з 

нарахуваннями на неї в сумі 14 703,6 тис.грн. згідно чинного законодавства та на 

оплату енергоносіїв і комунальних послуг у сумі 2  263,7 тис.грн. 

Передбачені видатки на реалізацію заходів, спрямованих на виконання завдань 

по галузі: 

           -організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, перевезення 

спортсменів, відшкодування витрат на харчування та відрядження - 1 063,8 тис.грн.; 

           - виплата стипендії для обдарованої молоді - 648,0 тис.грн.;  

- поточний ремонт спортивних споруд – 300,0 тис.грн.; 

- залучення до занять фізичною культурою та спортом населення                   

міста – 394,2 тис.грн.; 

- організація громадських оплачуваних робіт для учнівської та студентської 

молоді під час літніх канікул та у вільний час – 221,0 тис.грн.; 

- нагородження переможців та учасників спортивних заходів та заходів 

молодіжної політики, виплата одноразової грошової винагороди – 278,0 тис.грн. 

 



 

           Крім цього, згідно заходів проєкту  Програми економічного і соціального 

розвитку Покровської міської територіальної громади на 2022 рік заплановані 

видатки на  реалізацію інших заходів, які будуть направлені на: 

 

- експлуатацію та технічне обслуговування житлового 

фонду (проведення капітального ремонту, в тому числі 

облаштування будівель пандусами, придбання матеріалів 

для ремонту житлових будинків, встановлення та 

влаштування під'їзних козирків) 11 999,9 тис. грн 

 - благоустрій міста (послуги по догляду за деревами і 

кущами, відсипка доріг, ремонт тротуарів, зимове 

утримання доріг, благоустрій територій, реалізаці 

програми "Затишний двір", придбання зупиночних 

павільйонів, послуги по встановленню та обслуговуванню 

світлофорних об'єктів, придбання дорожніх знаків та 

фарби для дорожньої розмітки) 16 068,5 тис. грн 

 - придбання у комунальну власність житла для надання в 

тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам  3 300,0 тис. грн 

 - ремонт дорожнього покриття   14 440,0 тис. грн 

 - розробку проєктно-кошторисної документації  по об'єкту 

"Капітальний ремонт автодороги по вулиці Шосейна в 

місті Покровськ Донецької області"  2 500,0 тис. грн 

 - розробку проєктно-кошторисної документації  по об'єкту 

"Капітальний ремонт частини дороги по вул.Шмідта у 

м.Покровськ Донецької області"  3 250,0 тис. грн 

 - капітальний ремонт покрівлі за адресою вул.Степана 

Бовкуна, буд.6 м.Покровськ Донецької області (орендоване 

приміщення КП "Покровськавто") 370,0 тис. грн 

 - капітальний ремонт приміщення за адресою 

вул.Шахтарської Слави, буд.40 м.Родинське Донецької 

області 500,0 тис. грн 

 - розробка комплексної схеми (проєкт організації 

дорожнього руху) 300,0 тис. грн 

 - реконструкція ліцею зі структурним підрозділом гімназії 

№ 6 Покровської міської ради Донецької області  за 

адресою: 85300, Донецька обл., м.Покровськ, 

вул.Таманова, 22а  23 000,0 тис. грн 

 - реконструкція початкової школи № 4 Покровської 

міської ради Донецької області за адресою: 85300, 

Донецька обл., м.Покровськ, вул.Таманова, 16м  10 000,0 тис. грн 

 - реконструкція Центру первинної медико-санітарної 

допомоги в м.Покровськ, Донецької області  7 000,0 тис. грн 

 - виготовлення проєктно-кошторисної документації 2 900,0 тис. грн 

 - реалізація проєктів Громадського бюджету 3 000,0 тис. грн 

 - оплату членських внесків до ВАОМС "Асоціація міст 

України" 84,2 тис. грн 

 - відшкодування відсоткових ставок за залученими в 

фінансових установах кредитами на заходи з підвищення 

енергоефективності, що надаються об’єднанням 

співвласників багатоквартирних будинків, житлово-

будівельним кооперативам та фізичним особам 20,0 тис. грн 



  

- фінансову підтримку комунальних установ та 

підприємств:     

КУ "Агенство розвитку громади"  1 772,4 тис. грн 

КП "Муніципальна служба правопорядку"  7 419,8 тис. грн 

ГФ "За порядок" 155,7 тис. грн 

КП "Покровськтепломережа" 49 797,7 тис. грн 

КП "Покровськводоканал" 25 687,7 тис. грн 

КП "Багатогалузеве комунальне підприємство" 40 996,1 тис. грн 

КП "Покровська ритуальна служба" 2 426,8 тис. грн 

КП "Покровськавто" 4 026,2 тис. грн 

КП "Покровськ-Агро" 400,0 тис. грн 

КП "Управління капітального будівництва" 2 002,8 тис. грн 
 

 

Інша діяльність 

За рахунок надходження екологічного податку, надходжень від сплати збору за 

забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами, інших  

зборів за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони 

навколишнього природного середовища на фінансування природоохоронних заходів з 

урахуванням заходів проєкту Програми економічного і соціального розвитку 

Покровської міської територіальної громади на 2022 плануються видатки на 

придбання контейнерів для збору побутових відходів у сумі 2150 тис. грн. 

  

Міжбюджетні трансферти 

 Обсяг коштів, що підлягає перерахуванню до Державного бюджету (реверсна 

дотація) відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» 

визначено у сумі 107 257,7 тис.грн. 

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

Код Класифікації 

доходу бюджету/ 

Найменування трансферту/     Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту 

Усього,  

тис. грн. 

І. Трансферти до загального фонду місцевого бюджету  

41033900  
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

(державний бюджет) 
175 244,8 

41051000 
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (обласний бюджет) 

1 273,7 

 

  на інклюзивно-ресурсні центри 
1 273,7 

 

41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

398,3 

41053900  Інші субвенції з місцевого бюджету (обласний бюджет) 732,8 

  

на компенсацію видатків за надання пільг на оплату житлово-

комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також 

дітям з інвалідністю по зору 

135,3 

  

на виконання окремих державних програм соціального захисту 

населення: пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових 

дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати 

особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування 

автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; 

встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп 

131,7 



  

на надання щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової 

передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному 

державному забезпеченні 

100,8 

  

на надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок 

війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції /операції Об’єднаних 

сил та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції/ 

операції Об’єднаних сил 

236,0 

  
на забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 
129 

УСЬОГО  177 649,6 

 

 

Директор департаменту фінансово- 

економічної політики та управління 

активами            Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТІВ ЕНЕРГОСЕРВІСУ ТА СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ 

ЙОГО ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 

 

В умовах безперервного зростання цін на теплову енергію і погіршення 

екологічної ситуації, вирішення завдань щодо ефективного її використання та 

запровадження енергоощадних та екологічно чистих технологій є одним із 

пріоритетних завдань стратегії розвитку Покровської територіальної громади. 

Особливо важливим є запровадження програм і проектів, спрямованих на підвищення 

енергоефективності територіальної громади та поширення українського і 

міжнародного досвіду.  

Бюджетні засади здійснення енергосервісу для підвищення енергетичної 

ефективності об’єктів комунальної власності, зокрема – право розпорядникам 

бюджетних коштів брати довгострокові бюджетні зобовְ’язання і віднесення видатків 

на енергосервіс до захищених статей бюджету регламентовано Законом України від 

09.04.2015 № 328-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних 

інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної 

енергомодернізації». 

Замовником енергосервісу є Відділ освіти Покровської міської ради Донецької 

області. Об’єкти впровадження енергоефективних заходів: 

- будівля Багатопрофільної гімназії Покровської міської ради Донецької 

області місцезнаходження якої: 85300, пров.Університетський, 31 

м.Покровськ; 

- будівля закладу дошкільної освіти № 43 «Колокольчик» Покровської 

міської ради Донецької області, місцезнаходження якої: 85300, м-н 

«Сонячний», 10б, м.Покровськ; 

- будівля закладу дошкільної освіти № 11 «Чебурашка» Покровської міської 

ради Донецької області, місцезнаходження якої: 85300, вул. Шмідта, 26, 

м.Покровськ. 

             Базовий рівень скорочення споживання, який повинен бути досягнутий в 

результаті проведення комплексу технічних та організаційних енергозберігаючих 

заходів, спрямованих на скорочення споживання та витрат на оплату паливно-

енергетичних ресурсів - 36,5% . 

 

 

 

 

Директор департаменту фінансово- 

економічної політики та управління  

активами       Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАНЯ БЮДЖЕТУ   

СТАНОМ НА 01.12.2021 

 

За 11 місяців 2021 року в бюджет громади надійшло 944 101,9 тис.грн. 

податків, зборів, обов'язкових платежів, трансфертів з державного та інших бюджетів 

або 90,7% до річних планових показників розпису бюджету на 2021 рік.  

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податків, 

зборів, обов’язкових платежів, трансфертів з державного та інших бюджетів до 

бюджету збільшились на 69 459,5 тис.грн. або  на 7,9%. 

Доходи загального фонду бюджету без урахування трансфертів склали 

727 601,5 тис.грн. або 93,3% до річних планових показників на 2021 рік. У порівнянні 

з відповідним періодом минулого року надходження до бюджету збільшились на 

65 919,5 тис.грн., або на 10,0%. 

Основним джерелом формування доходів загального фонду є податок з доходів 

фізичних осіб, питома вага якого складає  78,9%.  Його надходження за 11 місяців 

2021 року склали  574 271,0 тис.грн. або 92,6% до річних планових показників року. У 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження цього податку 

збільшилися на  51 910,3 тис.грн. або на 9,9%. 

По платі за землю при затвердженому плані в сумі 39 003,0 тис.грн. фактичне 

надходження склало 36 797,7 тис.грн., що становить 94,3%.  

При затвердженому плані 33 425,0 тис.грн фактично надійшло акцизного 

податку (у тому числі пальне вироблено та ввезено) 30 389,1 тис.грн., або 90,9%.  

Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  

заплановані в обсязі 6 195,5 тис.грн, фактичне надходження склало 6 191,7 тис.грн., 

що складає 99,9%.  

По надходженням єдиного податку при плані 67 016,0 тис.грн фактичне 

надходження склало 65 320,2 тис.грн.,  що складає 97,5%.  

Доходи спеціального фонду  бюджету без урахування трансфертів надійшли в 

сумі 23 272,1 тис.грн. або 110,0% до річних планових показників 2021 року. 

За 11 місяців 2021 року надійшло: 

- власних надходжень бюджетних установ – 14 861,5 тис.грн.; 

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та 

земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки 

Крим  - 2 899,9 тис.грн.; 

- екологічний податок – 2 147,5 тис.грн.; 

- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва – 3 360,4 тис.грн.; 

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 

іншої діяльності – 2,8 тис.грн.; 

Надходження до бюджету трансфертів з державного та інших бюджетів склало 

193 228,3 тис.грн. або 80,5% до річних планових показників 2021 року. 

 

Видатки місцевого бюджету за 11 місяців 2021 року виконані в сумі 882 762,3 

тис.грн. або 75,8%  до уточнених планових показників 2021 року, у т.ч. загальний 

фонд – 687 883,5 тис.грн. або 81,5%, спеціальний фонд – 194 878,8 тис.грн. або 60,7%. 

Видатки загального фонду місцевого бюджету спрямовано на утримання 

бюджетних організацій і здійснення заходів, з них на: 

    

 



 

Структура видатків загального фонду бюджету 

                                   тис. грн. 

Найменування  

Виконання 

видатків   

за 11 місяців  

2021 року 

% виконання 

видатків до 

річного плану з 

урахуванням 

змін   

Структура видатків за рік, 

(%) 

2021 рік 2020 рік 

Освіта 323 447,7 79,8 47,0 40,0 

Охорона здоров’я 26 287,5 66,9 3,8 9,4 

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення  
25 268,6 86,2 3,7 4,1 

Культура і мистецтво 17 340,0 85,1 2,5 2,0 

Фізична культура і спорт 14 787,9 80,3 2,1 2,3 

Житлово-комунальне господарство 70 537,7 79,8 10,3 10,8 

Реверсна дотація 87 138,7 91,7 12,7 18,5 

Інші видатки 123 075,4 83,5 17,9 12,9 

Разом 687 883,5 81,5 100,0 100,0 

 

Із загального фонду місцевого бюджету (без урахування коштів реверсної 

дотації) 600 744,8 тис. грн., або  87,3% спрямовано на: 

- 393 243,8 тис.грн. або 65,5% направлено на виплату заробітної плати 

працівникам бюджетної сфери та нарахувань на неї  (на 122 342,2 тис.грн. більше, 

ніж у минулому році); 

- 17 333,7 тис.грн. або 2,9% всіх витрат направлено на розрахунки за 

енергоносії; 

- 53 583,0 тис.грн. або 8,9% всіх витрат на придбання продуктів харчування 

та медикаменти;      

- витрати за рахунок обласного бюджету на виплату допомоги та субсидій 

соціально незахищеним категоріям населення, здійснення соціальних програм в 

структурі витрат склали 0,2% або 1 442,2 тис.грн. (що на 1 916,1 тис.грн. менше, ніж у 

2020 році). 

 

 

 

Директор департаменту фінансово- 
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