
ПИРЯТИНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  

ОБ’ЄДНАНАНОЇ  

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ



Формування бюджету міської об’єднаної територіальної

громади здійснювалося за програмно-цільовим методом

бюджетування

Освітня субвенція спрямовується лише на оплату праці з

нарахуваннями педагогічних працівників. Решта видатків на

освіту здійснюється за рахунок коштів бюджету міської

об’єднаної територіальної громади та додаткової дотації з

держбюджету

Зі складу видатків, що здійснюються за рахунок коштів

медичної субвенції виключені видатки на оплату комунальних

послуг та енергоносіїв

Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2017 року встановлена

в розмірі 3200 грн. на місяць.

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС -

1600 грн.

НОВІ  ПІДХОДИ  ПРИ  ФОРМУВАННІ  БЮДЖЕТУ



ПОКАЗНИКИ  БЮДЖЕТУ  

2017  року
(затверджено)

90 862,4  

2016  року
(уточнений  

план  на  рік)

81 952,5  

2016  року
(уточнений  

план  на  рік)

90 446,8  

2017  року
(затверджено)

90 862,4  

ДОХОДИ ВИДАТКИ

(тис. грн.)



58,3%

Міжбюджетні  

трансферти
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1 657,1 тис. грн.

39,8%
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фонд

СТРУКТУРА ДОХОДІВ  БЮДЖЕТУ

53 000,0
тис. грн.

36 205,3
тис. грн.



СТРУКТУРА ДОХОДІВ  БЮДЖЕТУ  

ЗА  ВИДАМИ  НАДХОДЖЕНЬ
(без врахування міжбюджетних трансфертів)
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СТРУКТУРА  МІЖБЮДЖЕТНИХ  

ТРАНСФЕРТІВ  ЗА  ВИДАМИ 

ВСЬОГО  ТРАСФЕРТІВ 36 205,3

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам
15 170,2

Медична субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам
13 307,8

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я

5 325,0

Базова  дотація 2 288,3

Інші  субвенції  (з  обласного бюджету  на  часткове 

відшкодування  вартості  путівок  на  оздоровлення  дітей)
114,0

в тому числі:

(тис. грн.)



Орган  управління –

7 645,2 тис. грн.

(8,4%)

Освіта –

42 803,3 тис. грн.

(47,2%) Соціальний  захист -

4 145,8 тис. грн.

(4,5%)

Культура –

4 062,2 тис. грн.

(4,5%)

Фізична культура -

1 824,2 тис. грн.

(2,0%)
ЖКГ-

11 681,1 тис. грн

(12,9%)

Будівництво 

4 680,1 тис. грн.

(5,2%)

Медична субвенція та додаткова 

дотація –

13 426,0 тис. грн.

(14,8%)

Інші  видатки-

594,5 тис. грн.

(0,5%)

СТРУКТУРА  ВИДАТКІВ  БЮДЖЕТУ



СТРУКТУРА  ВИДАТКІВ  БЮДЖЕТУ 
(в  розрізі  кодів  економічної  класифікації  видатків)

(тис. грн.)

767,9

1 314,2
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Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Оплата послуг (крім комунальних)

Продукти харчування

Соціальне забезпечення

Субсидії та поточні трансферти підприємствам одержувачам  

коштів  бюджету  (КП  "Каштан,  КП "Пирятинський  міський  

водоканал")

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Поточні трансферти органам державного управління

Капітальні вкладення

Заробітна плата  з  нарахуваннями бюджетних установ



СТРУКТУРА  ВИДАТКІВ  БЮДЖЕТУ

Освіта 39 907,5

Медична  субвенція та  

додаткова  дотація

13 426,0

Орган управління 7 145,2

Житлово-комунальне 

господарство 
5 800,6

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення

4 145,8

Культура і мистецтво 4 015,6

Фізична культура і спорт 1 774,2

Інші  видатки 594,5

76 809,4 тис. грн.

14 053,0 тис. грн.

Житлово-комунальне 

господарство 

5 880,5

Будівництво 4 680,1

Освіта 2 895,8

Орган управління 500,0

Культура і мистецтво 46,6

Фізична культура і спорт 50,0

БЮДЖЕТ  
СПОЖИВАННЯ

БЮДЖЕТ  РОЗВИТКУ



ВИДАТКИ  БЮДЖЕТУ НА  ГАЛУЗЬ  ОСВІТИ

в  тому  числі:

 дошкільна  освіта – 12 643,7 тис. грн.

 надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми  навчальними  

закладами – 26 904,2 тис. грн.

надання  позашкільної  освіти  позашкільними  закладами  освіти,  заходи  із  

позашкільної  роботи  з  дітьми – 3 250,0 тис. грн.

надання  допомоги  дітям – сиротам  та  дітям,  позбавленим  батьківського  

піклування,  яким  виповнюється  18  років – 5,4 тис. грн.

42 803,3 
тис. грн. 40 012,5 

тис. грн. 

2016  рік

2017 рік



ВИДАТКИ  БЮДЖЕТУ НА  ГАЛУЗЬ  

СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  ТА  

СОЦІАЛЬНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

в  тому  числі:

 видатки  на  утримання  територіального  центру  соціального  

обслуговування  (надання  соціальних  послуг)   – 3 780,0 тис. грн.,

оздоровлення  та  відпочинок  дітей  (крім  оздоровлення  громадян,  які  

постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи)  – 228,0 тис. грн.

інші  видатки  на  соціальний  захист  населення  – 137,8 тис. грн. 

910,9
тис. грн. 

4 145,8 
тис. грн. 

2017 рік

2016 рік



ВИДАТКИ  БЮДЖЕТУ НА  ГАЛУЗЬ  

КУЛЬТУРИ  І  МИСТЕЦТВА

в  тому  числі:

 бібліотеки – 175,0  тис. грн.,

 музеї  і  виставки - 190,0 тис. грн.

 будинки  культури,  клуби  та  інші  заклади  клубного  типу – 274,2 тис. грн.

школи естетичного  виховання дітей – 3 268,0 тис. грн. 

інші культурно-освітні заходи – 155,0 тис. грн.

2 775,4
тис. грн. 

4 062,2 
тис. грн. 

2016 рік

2017 рік



ВИДАТКИ  БЮДЖЕТУ НА  ГАЛУЗЬ  

ФІЗИЧНОЇ  КУЛЬТУРИ  І  СПОРТУ

у  2017  році  при  затвердженні  бюджету  кошти  

направлені  на  утримання  

Пирятинської  дитячо-юнацької  спортивної  школи

2017 рік

1 824,2 
тис. грн. 1 492,7

тис. грн. 

2016 рік



ВИДАТКИ  НА  ГАЛУЛЬ  ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРТСТВА

в  тому  числі:

 забезпечення  функціонування  водопровідно-каналізаційного  господарства 

– 1 150,0  тис. грн. (співфінансування придбання  машини  мулососної);

 благоустрій  міст,  сіл  - 10 192,7 тис. грн., в  тому  числі  поточний ремонт доріг –

2 173,2 тис. грн.,  капітальний ремонт  доріг – 1 822,5 тис. грн.;

забезпечення функціонування установ та організацій житлово-комунального

господарства – 338,4 тис. грн. (Програма фінансування потреб комунального

підприємства „Каштан“ на утримання об’єктів комунальної власності на 2017 рік)

11 681,1 
тис. грн. 

14 156,3
тис. грн. 

2017 рік

2016 рік



ВИДАТКИ  НА  ГАЛУЛЬ  БУДІВНИЦТВА

НАПРЯМКИ  ВИКОРИСТАННЯ
Сума  

(тис. грн.)

Реконструкція вуличного освітлення  (проектні  роботи) 200,0

Будівництво водопровідної мережі в с.Заріччя та с.Голобородька

Пирятинського району, Полтавської області
480,0

Будівнитво полігону твердих побутових відходів 3 100,1

Впровадження  енергозберігаючих  та  енергоефективних технологій  в  ДНЗ  

"Сонечко"  Пирятинської  об’єднаної  територіальної  громади  шляхом  заміни  

вікон,  дверей  та  утеплення  зовнішніх  стін  будівлі    

400,0

Реконструкція  частини  будівлі Пирятинського  ліцею  по  вул. Визволення, 2 а  

м. Пирятин  Полтавської  області
500,0

Виділено  коштів

4 680,1
тис. грн. 



 видатки на охорону здоров’я - 13 426,0 тис. грн., в тому числі:

-медична субвенція з державного бюджету (в повному обсязі передається до

районного бюджету) – 13 307,8 тис. грн.

- додаткова дотація (передається до районного бюджету на здійснення переданих

з державного бюджету видатків на утримання закладів охорони здоров'я. ) - 118,2

тис. грн.

 орган  управління – 7 645,2 тис. грн.,  в  тому  числі  кошти  загального фонду –

7 145,2 тис. грн, кошти спеціального фонду – 500,0 тис. грн.)

 інші  видатки – 450,0 тис. грн.  (Програма діяльності Пирятинської міської ради на 

2017 рік)

резервний  фонд – 100,0 тис. грн.

 цільові фонди (кошти екологічного податку на охорону та раціональне

використання природних ресурсів)– 44,5 тис. грн.

ВСЬОГО  ІНШИХ  ВИДАТКІВ  - 21 665,7 тис. грн.

ІНШІ  ВИДАТКИ  БЮДЖЕТУ:


