
Звіт про виконання

бюджету 

Пирятинської міської

об’єднаної

територіальної

громади

за 9 місяців 2019 року



Виконання доходів бюджету міської ОТГ 

загального фонду за 9 місяців 2019 року 
(без врахування міжбюджетних трансфертів)

Сума перевиконання до уточненого

плану за 9 місяців 2019 року 2 732 377,67 (103,76%)

Відхилення фактичного показника

за 9 місяців до затвердженого плану на рік ‒ 23 089 742,33 (76,6%)

Уточнений план на рік 98 580 800,00 

Уточнений план на 9 місяців 2019 72 758 680,00

Фактично надійшло за 9 місяців 2019 75 491 057,67

(грн)



ПДФО

Акциз

Земля

Єдиний

податок

Фактичні  надходження бюджету  міської  ОТГ 

загального фонду за 9 місяців по роках за видами власних доходів 

2018 2017 2016

Інші

(тис. грн)

36 283,6

43 663,6

61 410,5

75 491,1

31 614,0

24 241,8

7 354,6

9 821,3

2 459,4

2019

5 775,2
3 578,5

12 495,5

13 187,9
20 073,0

9 946,8

6 168,2

5 354,0
2 121,6

25 804,7

20 530,4

7 024,4

5 835,4

2 215,6

1 246,5



БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ

ТОВ "ПИРЯТИНСЬКИЙ 

СИРЗАВОД"

Пирятинська центральна 

районна лікарня

ПДФО

6 508,7 

4 793,3 

1 187,6 

992,6

(тис. грн)

Найбільші платники податків до бюджету міської ОТГ 

за 9 місяців 2019 року по загальному фонду:

(ККД 11010100, 11010400)

(31 614,0 тис. грн, що складає  41,9 %  від суми власних доходів)

Всього сплачено 13 482,2 тис. грн, що складає 42,6 % від загальної суми ПДФО

ТОВ "ПКЗ-АГРО"



ТОВ  „АТБ-маркет“

ТОВ  „ФОРА“

Акциз

464,4

354,4

(тис. грн)

підакцизні товари (алкогольні напої, тютюнові вироби)

підакцизні товари (алкогольні напої, тютюнові вироби)

ТОВ  „ХВИЛЯ“ 

100,5
підакцизні товари (алкогольні напої, тютюнові вироби)

ТЗОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"

151,1
підакцизні товари (алкогольні напої, тютюнові вироби)

ПАЛЬНЕ

22 489,8

(13,44% акцизного податку, частка зарахування

для ОТГ м. Пирятин 0,003215366)

(24 241,8 тис. грн, що складає  32,1%  від суми власних доходів)

Найбільші платники податків до бюджету міської ОТГ 

за 9 місяців 2019 року по загальному фонду:



Земля

ТОВ „Полтава-Капітал“

465,9

ТОВ "Пирятинагроконсерв"

602,7

ПАТ „ДПЗКУ“

835,8

ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"

3 176,7

(тис. грн)
(ККД 18010500, 18010600)

ТОВ „ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД“

443,0

(9 821,3 тис. грн, що складає  13,0 %  від суми власних доходів)

Всього сплачено  5 524,1 тис. грн, що складає 56,2% від загальної суми податку

Найбільші платники податків до бюджету міської ОТГ 

за 9 місяців 2019 року по загальному фонду:



Єдиний податок

132,2

Ралець Павло Володимирович

130,2

ТОВ "ПКЗ-АГРО"

253,1

Пелих Богдан Ярославович

207,5

Комар Віта Іванівна

138,5

(тис. грн)(ККД 18050300, 18050400, 18050500)

Найбільші платники податків до бюджету міської ОТГ 

за 9 місяців 2019 року по загальному фонду:

(7 354,6 тис. грн, що складає  9,7 %  від суми власних доходів )

ПП "КРЯЧКIВКА-АГРО-ПЛЮС"



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО               

„ПИРЯТИНСЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ВОДОКАНАЛ“

ПИРЯТИНСЬКІ ГОСПРОЗРАХУНКОВІ 

ОЧИСНІ СПОРУДИ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

„КАШТАН“

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

158,0

110,2

85,1

(тис. грн)(ККД 11020200)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ГОТЕЛЬ "ПИРЯТИН"

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ "РАЙДУГА"

19,5

0,5

Всього надійшло до бюджету 373,3 тис. грн

Найбільші платники податків до бюджету міської ОТГ 

за 9 місяців 2019 року по загальному фонду:



Структура офіційних трансфертів,                                                                       

що надійшли до бюджету міської ОТГ за 9 місяців 2019 року
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 23 416,2

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання

закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного

бюджету

3 103,0 

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 2 863,3

Базова дотація 1 847,7

Інша субвенція з спеціального фонду обласного бюджету (реконструкція підвального

приміщення Пирятинського ліцею)
600,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури

об`єднаних територіальних громад
594,0 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок

коштів освітньої субвенції (інклюзивно-ресурсний центр)
488,1

Інші субвенції з місцевого бюджету  (оздоровлення дітей, облаштування інтернету ЗНЗ) 233,0

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної

середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
207,5

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості

освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
177,2

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
175,0 

Інша субвенція з обласного бюджету на придбання обладнання для харчоблоків опорних

закладів освіти шляхом співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі не менше 50%
98,8

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій
50,0

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів (Wi-Fi дерево) 40,0

(тис. грн)

ВСЬОГО     ‒       33 893,8



Структура міжбюджетних трансфертів,                                       

що надані з бюджету міської ОТГ 

за 9  місяців  2019 року

8 427,1

7 836,4

291,2

93,6

Всього

Районний бюджет

Державний бюджет

Лубенський міський 

бюджет

205,9 Обласний  бюджет



Порівняльний  аналіз  виконання  видаткової  частини  за  

9  місяців  2018-2019 років 
(без  врахування  власних  надходжень  бюджетних  установ)(%.) 

2018 рік 2019 рік

1.1 1.9
6.7 2.8

2.5
3.1

13.3

4.3

4.7

5.3

12.1

11.1

10.7

13.0

48.7
57.8
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100.0
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Управління  громадою

Житлово-комунальне 

господарство

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення

Охорона  здоров’я

Фiзична культура i 

спорт

Будівництво,  

реконструкція

Культура i мистецтво

Охорона  та  безпека

Інші  видатки



Виконання  видаткової  частини  за  9  місяців  2019 року   
(без  врахування  власних  надходжень  бюджетних  установ) (тис. грн)

172.6

402.3

1,099.6

2,008.4

2,309.6

3,287.3

4,254.9

4,504.4

6,557.0

8,427.1

9,066.7

54,155.1

0.0 10,000.0 20,000.0 30,000.0 40,000.0 50,000.0 60,000.0

Інші видатки

Видатки на відрядження

Виплати  допомог  населенню,  стипендій  

обдарованим  дітям

Продукти харчування

Капітальні  придбання

Трансферти одержувачам  коштів

Придбання  предметів,  матеріалів,  обладнання

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Реконструкція,  будівництво,  капітальний  

ремонт

Трансферти  іншим  бюджетам

Оплата послуг (крім комунальних)

Оплата праці і нарахування на заробітну плату



Виконання  видаткової  частини  за  9  місяців  2019 року 
(без  врахування  власних  надходжень  бюджетних  установ)

(тис. грн.)

План - 121 010,3 тис. грн.  Факт - 96 245,0 тис. грн.  Відсоток - 79,5%

Не освоєно  коштів - 24 765,3 тис. грн.,  в  тому  числі:
- загальному  фонду  - 10 859,2 тис. грн.

- спеціальному  фонду - 13 906,1 тис. грн.

97,560.3

23,450.0

86,701.1

9,543.9
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20,000.0
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80,000.0
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Залишок  неосвоєних  коштів бюджету розвитку (загальний  фонд)               тис.грн

Разом по захищених статтях видатків 5 554,8   

Оплата праці і нарахування на зарробітну плату (в тому числі: ЗНЗ -- 1854,1 тис.грн, ІРЦ - 351,3 

тис.грн, ПНЗ - 263,3 тис.грн, ШЕВ - 244,9 тис.грн,ДНЗ- 214,1 тис.грн, заклади культури - 168,7 тис.грн, бібліотеки

- 112,4 тис.грн,  ДЮСШ-109,1 тис.грн, методкабінет - 51,7 тис.грн, центр служб для сім’ї - 10,4 тис.грн, інші - 28,7 

тис.грн )

3 408,7   

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (ліцей- 734,3 тис. грн, зш №6-261,0 тис.грн, зш№4-181,4 

тис.грн, ДНЗ-189,5 тис.грн, ПНЗ-67,4 тис.грн, управління -110,0 тис. грн, інші - 78,9 тис.грн)
1 622,5   

Заходи по реалізації програм (програма розвитку підприємництва - 100,0 тис.грн, архітек. конкурс по 

вшануванню захисників м.Пирятин - 22,0 тис.грн, інші - 8,2 тис.грн )
130,2   

Соціальне забезпечення (компенсаційні виплати за пільговий проїзд автотранс-30,3 тис.грн, програма

оздоровлення та відпочинок - 46,9 тис.грн, програма породіль - 10,0 тис.грн, комплексна програма соцзахисту -

107,6 тис.грн, стипендії-12,8 тис.грн, допомога дітям-сиротам, яким 18 років- 3,6 тис.грн )

211,2   

Продукти харчувння (ліцей - 47,5 тис.грн,зш №6 -53,1 тис.грн, ДНЗ - 65,0 тис.грн, програма

пріорітетних видів спорту - 16,6 тис.грн)
182,2   

Разом по інших статтях видатків 5 288,9   

Оплата послуг (крім комунальних) (поточний ремонт доріг- 808,5 тис.грн, клубні заклади -416,1 (з них 

200,0 тис.грн, поточний ремонт даху центру в сумі 290,0 тис.грн, центру- 125,0 тис.грн), програма благоустрою в 

частині актів -248,2 тис.грн, ліцей -9,0 тис.грн, зш№4-93,6 тис.грн,зш№6-61,0 тис.грн, ДНЗ - 288,1 тис.грн, 

програма опікуємося освітою- 142,9 тис.грн, програма діяльності - 192,2 тис.грн, інші - 170,5 тис.грн)

2 430,1   

Поточні трансферти підприємствам (Програма благоустрою - 1519,6 тис.грн, програма водоканалу-

200,0 тис.грн, програма Колос -112,0 тис.грн)
1 831,6   

Поточні придбання (днз -191,7 тис.грн (в тому числі 71,5 тис.грн на придбання 205 освітніх комплектів, 54,0 

тис.грн - комплекти меблів, придбання забору Берізка-40,0 тис.грн),  програма енергоеефективності - 97,4 

тис.грн,заклади культури-139,1 тис.грн,  ДЮСШ-91,2 тис.грн,залишок освітньої субвенції - 53,0 тис. грн (зш№6-

28,8, ліцей -24,2), інклюзія - 6,4 тис.грн, управління -31,0 тис.грн, інші видатки - 63,8 тис.грн)

673,6   

Видатки на відрядження (ДЮСШ- 73,9 тис.грн, програма розвитку лідерського руху - 41,2 тис.грн, ліцей -

15,7 тис.грн, зш №4-6,8 тис. грн, зш№6-4,4 тис.грн, субвенція НУШ - 9,3 тис.грн, ПНЗ-12,8 тис.грн, програма

програма розвитку пріорітетних видів спорту - 15,8 тис.грн, інші - 35,9 тис.грг )

215,8   

Інші видатки 137,8   

Всього видатків 10 843,7



Залишок  неосвоєних  коштів бюджету розвитку (спеціальний  фонд)  
(тис.грн)

І. Галузь "ОСВІТА", в тому числі: 6 374,8   

1.1.Загальноосвітні навчальні заклади 4 686,3
Реконструкція підвального приміщення Пирятинського ліцею, в тому числі кошти

обласного бюджету - 600,0 тис.грн
1 893,9   

Реконструкція покрівлі Пирятинської ЗШ І-ІІІ ст. № 6 на вул. Гагаріна, 84 1 374,3   

Капремонт покрівля початкової школи ЗОШ №4 648,4   

Капітальний ремонт покрівлі Калиновомостівської ЗШ І-ІІ ст. по вул. Тімірязєва 14 519,2   

Пирятинський ліцей: Майданчик комплектація 140,0   
ЗОШ №6 на ремонт актової зали 110,5   

1. 2. Кошти державного бюджету 894,8
Залишок освітньої субвенції (ліцей – 533,5 тис.грн, зош №6- 140,6 тис.грн) 674,1   

Субвенція бюджету міської ОТГ  на реалізацію заходів спрямованих на підвищення

якості освіти - придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої

освіти (ліцей – 65,0 тис.грн, зош №4-53,1 тис.грн)

118,1   

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами  (зош №6-49,1 тис.грн,  ліцей – 6,5 тис.грн)
55,6

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної

загальної середньої освіти `Нова українська школа` яяяяяя (зош №6 - 47,0 тис.грн) 
47,0   

1.3.Дошкільні заклади освіти 793,7   
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ „Ромашка“ по вул. Коцюбинського, 35 в м. Пирятин 

Полтавської області (харчоблок+ дах утепл) 
683,7  

ДНЗ Червона шапочка котел -100 000 грн. шафа жарова - 10,0 тис.грн 110,0   



Залишок  неосвоєних  коштів бюджету розвитку (спеціальний  фонд)
(тис.грн)

ІІ. ГАЛУЗЬ "ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО", в тому числі: 7 071,7

2.1.DESPRO: Міжмуніципальне співробітництво у сфері підвищення якості

водозабезпечення населених пунктів Пирятинської міської ОТГ
500,0   

2.2.Будівництво майданчика для скейтбордінга по вул.Соборна в м.Пирятин 452,4   

2.3. Програми 5 378,6

1.Програма розвитку вуличного освітлення Пирятинської міської ОТГна 2017 -2019 рр. 1 763,5   

2.Програма дорожнього руху, в тому числі: Реконструкція світлофорного об’єкту на 

перехресті вулиць Європейська-Абаканська - 585,0 тис.грн, капремонт доріг – 473,4 

тис.грн, будівництво тротуару по вул. Харківська в м.Пирятин - 142,9 тис.грн

1 201,3        

3.Програма „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних

майданчиків на 2019 рік“ (кошти Фонду розвитку територій області)
790,0   

4.Програма "Реконструкція каналізаційного колектору від КНС №1 до КНС №2 в м.Пирятин“ 428,2   

5.Програма „Питна вода Пирятинської міської ОТГ на 2019 рік“ 299,9   

6.Програма покращення благоустрою Пирятинської міської ОТГ (капремонт мемор. комплексу) 245,4   

7.Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) 237,3   

8.Схема планування території Пирятинської міської ОТГ Полтавської області 123,6   

9.Програми „Забезпечення надання медичної допомоги жителям Пирятинської міської

ОТГ КП „Пирятинська ЦРЛ“ на 2019 рік“
200,0   

10.Програма надання фінансової підтримки соціально-культурним проектам „Зробимо

Пирятинську громаду кращою!“ на 2019 рік Реалізація проекту  "Сонячне WI-FI  

дерево  в  Пирятині - крокуємо в Європу (кошти обласного бюджету - 40 000 грн.)

42,7   

11.Програма покращення матеріально-технічної бази КП „Каштан“ на 2019 рік 23,7   

12.Програма утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської ОТГ на 

2019 рік: ремонт покрівлі будинку Абаканська 96 
23,0   



2.4.Проектно-кошторисні документації 740,7   

1.ПКД Екологічне поліпшення з відновленням водності ділянки р. Удай в 

межах м. Пирятин 
200,0   

2.ПКД Реконструкція. Облаштування системи поверхневого водовідведення

в м.Пирятин
100,0   

3.ПКД Реконструкція Калиновомостівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 

під громадський центр села
100,0   

4.ПКД На реконструкцію перехрестя вулиць Визволення-Цибаня-Ярмаркова-

Аврущенка з облаштуванням кругового руху
80,0   

5.ПКД Реконструкція мережі водопроводу в с.Калинів Міст 50,0   

6.ПКД Реконструкція адмінбудівлі під громадський центр с. Олександрівка 45,0   

7.ПКД Реконструкція мережі водопроводу в с.Замостище 40,0   

8.ПКД „Капремонт харчоблоку в Олександрівській філії ЗОШ №6“ 35,0

9.ПКД Реконструкція гуртожитку під нежитлову будівлю адміністративного

призначення за адресою: пл.Героїв майдану,2 в м.Пирятин 
25,7   

10.ПКД Будівництво тротуару по вул.Ярмаркова в м.Пирятин 25,0   

11.ПКД Створення вказівників м.Пирятин 20,0   

12.ПКД  „Реконструкція Олександрівського сільський клубу, що знаходиться

за адресою: вул.Центральна, 7,  с.Олександрівка “ 
20,0   

ВСЬОГО по галузях 13 446,5   

Залишок  неосвоєних  коштів бюджету розвитку  (спеціальний  фонд)  

(тис.грн)



Фінансове управління Пирятинської міської ради 

вул. Соборна, 21, м. Пирятин, 

Телефон: (053-58)-2-04-12

E-mail: pyriatynrfu_mr@ukr.net

Розділ Бюджет на сайті Пирятинської міської ради: 

http://pyriatyn.org.ua/pages/c11

Розділ Громадський бюджет (бюджет участі) 

на сайті Пирятинської міської ради:

http://pyriatyn.org.ua/pages/c27

Сторінка Громадський Бюджет м. Пирятин у Facebook:

https://www.facebook.com/pyriatynrfu.mr

mailto:pyriatynrfu_mr@ukr.net
http://pyriatyn.org.ua/pages/c11
http://pyriatyn.org.ua/pages/c27
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