
Пояснювальна записка 

до проекту рішення Пирятинської  міської  ради  

„Про  бюджет  міської  об’єднаної    

територіальної  громади  на  2018 рік” 
 

Формування  показників  бюджету  Пирятинської  міської  об’єднаної  

територіальної  громади  на 2018 рік здійснено з урахуванням  вимог 

Бюджетного кодексу України,  Податкового кодексу України,  Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад",  Закону  України  „Про Державний бюджет 

України на 2018 рік”, інших нормативно-правових актів та розпорядчих 

документів з питань фінансово-бюджетної політики, відповідно до яких 

визначено підходи до формування прогнозних показників місцевих бюджетів 

на 2018 рік та з урахуванням яких міська рада розробила та виносить на розгляд 

та схвалення проект рішення „Про бюджет  міської  об’єднаної  територіальної  

громади  на 2018 рік”. 

 

Соціально-економічний  стан   

Пирятинської  міської  об’єднаної  територіальної  громади. 

 

Соціально-економічний розвиток  міської  громади  у 2017 році 

відбувався по помірно оптимістичному сценарію і характеризувався 

комплексним зростанням більшості сфер життя громади.  

 

Промисловість  

Промисловість Пирятинської міської ОТГ представлена в основному 

галузями харчової та деревообробної промисловості. 

 
Назва підприємства Кількість 

працюючих 

Виробничі показники, обсяг 

виробництва продукції в рік  

(дані наведені з припущенням) 

ПРАТ „Пирятинський сирзавод“  

 

 

694 

Сир сичужний – 2,8 тис.тонн, 

Сир плавлений – 2,5 тис.тонн,  

Молоко пастеризоване – 0,7 тис.тонн 

ТОВ „Баришевська зернова 

компанія“- зерновий елеватор 

60 Потужність одночасної загрузки зерна на 

зберігання -70,0 тис. тонн 

Філія ПАТ „Державна 

продовольчо-зернова корпорація 

України“ „Пирятинський КХП“ 

92 Встановлена потужність -155 тонн зерна 

на добу 

ТОВ „Сільськогосподарське 

підприємство комбікормовий 

завод“ 

95 Сухі корми - 102,6 тонн 

ТОВ „Пирятиндрев“ 28 Паркет та паркетна дошка - 8,7 тис. кв. м 

УВП „УТОС“ 20 Фільтри – 5,9 тис. штук 

ТОВ „Оріон“ 11 Меблі - 690 штук  

ТОВ „Спецбурмаш“ 24 Бурильні установки – 20 штук, відвали – 

15 штук 



 

Основним підприємством, що забезпечувало розвиток галузі 

промисловості Пирятинської ОТГ став ТОВ „Пирятинський сирзавод“, який 

протягом січня – вересня 2017 року реалізував продукції на суму 954 млн. грн., 

збільшивши таким чином даний показник в порівнянні з січнем-вереснем 2016 

року на 50,5%.  Інші суб’єкти господарювання за результатами 9 місяців також 

отримали позитивний результат своєї діяльності.  Зокрема в 3,5 рази 

збільшилося виробництво на ТОВ „Пирятиндрев“, в 2,2 рази на УВП „УТОС“, 

на 13,7% зросли об’єми надання послуг КП „Пирятинські госпрозрахункові 

очисні споруди“, на 19,1 % - відвантаження меблів з ТОВ „Оріон“. Провідне 

деревообробне підприємство району – ДП „Пирятинське лісове господарство“ 

наростило обсяг свого виробництва на 57%. Таким чином загальний обсяг 

реалізації продукції галуззю склав 963 млн. грн. і до кінця року очікується сягне 

1284 млн. грн. 

Розширення асортименту продукції діючих підприємств та розвиток 

нових змінили структуру та обсяги вироблених товарів в порівнянні з минулим 

роком. Так у звітному періоді було збільшено виробництво сироватки сухої – 

на 11%, продуктів молоковмісних – на 98%, виробів макаронних з начинкою – 

на 309%, фільтроелементів – на 10%, меблів – на 70,5%, деревини – на 57%. 

Суттєве зниження виробництва відбулося лише по позиціям кисломолочної 

продукції – на 29%, олії – на 54%. Але враховуючи невисокі загальні об’єми 

випуску даних товарів, таке скорочення не вплинуло на загальні результати 

діяльності відповідних підприємств. 

Таким чином проведена в попередніх роках робота підприємств по 

пошуках нових ринків збуту та освоєння виробництва нових видів продукції 

вже починає давати перші позитивні результати, забезпечивши позитивний 

старт тренду інтенсивного промислового розвитку, який має всі підстави 

продовжитися в наступних роках та стати базою для покращення рівня життя  

міської  громади.  

Ще одним доволі важливим в стратегічному плані досягненням 

промисловості стало нарощування експорту продукції. Поставки товарів 

закордон  здійснювали три підприємства – ТОВ „Пирятинський сирзавод“, ДП 

„Пирятинське лісове господарство“, ТОВ „Пирятиндрев“. В структурі 

експортних товарів поки що переважає  продукція,  а  саме:  сироватка суха, 

продукти молоковмісні, сир твердий, паркет, дерев’яний брус. Географія 

поставок охоплює наступні країни – Німеччину, Австрію, Литву, Чехію, Італію, 

Бельгію, Канаду, Сінгапур, Казахстан, Білорусь, Узбекистан, Молдову. 

Загальний обсяг експортованих товарів у звітному році продовжив ріст і склав 

520 млн. грн., або майже 20 млн. дол. Найактивніше поставляє продукцію 

закордон ТОВ „Пирятинський сирзавод“ – понад 50% від всієї реалізованої 

підприємством продукції.  

Детально результати діяльності промислових підприємств ОТГ наведені в 

таблиці нижче: 

 



Перелік підприємств промисловості 

Січень-

вересень 

2017 р. 

Січень-

вересень 

2016 р. 

Темп 

росту до 

відповідн

ого 

періоду 

минулого 

року, % 

Загальний обсяг реалізації, тис.грн. 963069,6 639688,8 150,5 

у тому числі: 

Виробництво харчових продуктів  954076,4 633793,3 150,5 

1 ПАТ „Пирятинський сирзавод“ 954076,4 633793,3 150,5 

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини 

1 ТОВ „Пирятиндрев“ 2892,0 824,4 350,8 

Виробництво машин і устаткування    

1 Учбово-виробниче підприємство УТОС 583,3 258,5 225,7 

Виробництво меблів 

1 ТОВ "Оріон" 1047,7 879,7 119,1 

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 

Каналізація, відведення і очищення стічних вод 

1 КП „Пирятинські госпрозрахункові очисні 

споруди“ 
4470,2 3932,9 113,7 

 

 

Інвестиції 
Такий успішний розвиток виробництва був би не неможливий без 

відповідної інвестиційної підтримки. В звітному році потоки 

капіталовкладень дещо змістилися з галузі промисловості до сфери сільського 

господарства і за 9 місяців 2017 року склали 161  млн. грн., збільшившись 

проти відповідного періоду 2016 року на 56,3%. З трохи нижчою динамікою ріс 

обсяг прямих іноземних інвестицій, який становить наразі 8515,6 тис. дол. 

США, що на 30% більше за минулорічний показник. Найбільшим інвестором 

продовжує залишатися провідне підприємство району – ТОВ „Пирятинський 

сирзавод“, яке і в цьому році здійснило капіталовкладень на суму близько 25 

млн. грн.  Кошти були спрямовані на підтримку, вдосконалення та розширення 

існуючих виробничих потужностей, що і дозволило підприємству успішно 

розвиватися у звітному періоді.  

Продовжується планомірний розвиток ТОВ „Баришівська зернова 

компанія“. Після розширення елеватора у 2016 році, в звітному періоді 

підприємство приступило до будівництва заводу мінеральних добрив. 

Очікувана сума капіталовкладень оцінюється в 20 млн. грн. 

Не відставали від загального тренду і інвестиції в соціальну та 

інфраструктурну  сфери.  Зокрема було проведено ремонт доріг на суму майже 

6,3 млн. грн. , закуплено два автомобілі для виїздів лікарів центру первинної 

медичної допомоги на виклики, облаштовано 4 дитячі та  6  спортивних  

майданчики, обладнано 2 мініфутбольних поля в школах № 6 та №1, проведено 

ремонт будівель  дошкільних,  загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних 

закладів, що включали зокрема заходи  з  енергозбереження,  в  тому  числі 

заміна вікон та дверей  на суму близько 4,1 млн. грн. проведено реконструкції 



систем освітлення на суму 1,1 млн. грн., закуплено та встановлено для  

опорного  закладу кабінети фізики, хімії, біології,  придбано  мультимедійні  

комплекси,  для  інших  загальноосвітніх  навчальних  закладів  також  

придбано    мультимедійні  проектори,  комп’ютерну  і  оргтехніку�на  

загальну суму понад 3,7 млн. грн., здійснено облаштування басейну в 

Пирятинському ліцеї,  закуплено автогрейдер для комунальних потреб міста 

(2,5 млн. грн.)  та  ряд  інших  заходів. 
 

 

Підприємництво та торгівля 
Розвиток  підприємництва в місті Пирятині є одним з найважливіших 

напрямів економічних  перетворень і має значний  вплив на структурне  

трансформування  економіки, насичення ринків товарами і  послугами, 

створення  нових  робочих місць, зростання надходження коштів до місцевого 

бюджету тощо. 

На території  Пирятинської  об’єднаної  територіальної громади міста 

станом на 01.10.2017 року  було зареєстровано 696 фізичних осіб – підприємців, 

що в  порівнянні з 2012-2016 роками, це становить на  582 особи менше. 

 Інфраструктура  торгівлі та послуг  нараховує:  

1  ринок (ПП РССТ „Пирятинський ринок“); 

2  торгово-розважальні комплекси (ФОП Бугайова Л.В., ФОП  Якименко  А.І.); 

34  заклади  ресторанного господарства (у тому числі: 23 кафе, 2 ресторани;      

3  кафетерії, 3 їдальні,  2 кафетерні відділи, 1 бар, більярд); 

105 торговельних об’єкти по реалізації продовольчих та змішаних груп товарів; 

101 торговельний об’єкт по реалізації непродовольчих груп товарів;  

1 спортивно-дозвільний  центр; 

1 туристичне  агентство; 

2  приватні лазні; 

2  приватні стоматологічні кабінети; 

16  об’єктів по наданню різноманітних послуг у сфері  побутового 

ослуговування  (фото,  ремонт взуття, ремонт холодильного обладнання та  

пральних  машин,    пошив та ремонт одягу); 

4  об’єкти  по наданню  вантажних  перевезень та поштових відправлень; 

3  офісні приміщення  по  наданню послуг кабельного телебачення та  без 

провідникового інтернету; 

22 об’єкти по наданню перукарських  послуг ( у тому числі: 17 перукарень та 5 

салонів краси); 

7  об’єктів по  замовленню  металопластикових вікон, дерев’яних та  

броньованих дверей,  та їх встановлення; 

5  ветаптек; 

3 ломбарди; 

2 пункти  по прийому  макулатури; 

1 пункт   по  прийому   склотари; 

15 аптечних  закладів (у тому числі: 9 аптек та 6 аптечних пунктів); 

12 АЗС; 



3- газозаправні  пункти.  

Не дивлячись на складний кризовий економічний період в країні,   

підприємництво у Пирятинській міській ОТГ продовжує розвиватися, 

орієнтуючись при  цьому на кон’юктуру споживчого ринку, особливо в сфері 

виробництва меблів, керамічного  посуду, пошиття одягу, ремонту взуття, 

технічного обслуговування автомобілів.  

Так наприклад, на території міста функціонують:  

          3 цехи по виробництву меблів (суб’єкти господарювання, фізичні особи – 

підприємці: Вірченко А., Коробка О., юридична особа ТОВ „Оріон“ (директор 

Артюх О.);  

          7 об’єктів по пошиву та ремонту одягу (ФОП Згібнєва О.А., Рімша А.М., 

Алексеєнко Н.М. та інші; 

         1 цех по виробництву керамічних  виробів (ФОП Сьомін С.М.), 2 міні 

підприємства по виробництву металевих конструкцій, металевих парканів, 

виробів з деровини  (ФОП Сокур В.Ю., ФОМ Симоненко О.В.). 

         ТОВ „Авангард Плюс“ займається іподромним бізнесом через розвиток 

перспективної сфери конярства як частини дозвілля та оздоровлення людини. 

          Окрім зазначених  об’єктів функціонують міні  підприємства: 

2 міні пекарні  по виробництву   хліба  та  хлібобулочних виробів  (фізичні  

особи-підприємці: Яременко О.О. та    Маслак О.В.);  

2 цехи по виробництву макаронних виробів (ФОП Негодяєв С.В.,             

Тарасенко О.М.); 

Продукція, яка виробляється місцевими виробниками, користується 

попитом серед споживачів, як на території України так і поза її межами.  

 

 

Доходи населення та ринок праці 

 
Комплекс заходів з розвитку ринку праці, що реалізовувався в звітному 

періоді був направлений на пошук і підбір вакансій для заявників, легалізацію 

робочих місць, перекваліфікацію і навчання безробітних, залучення їх до 

громадських робіт.  

Так, станом на 1 жовтня  2017 року на обліку в районній службі 

зайнятості перебувало  438  безробітних проти 557осіб (станом на початок 

року) та на 91 особу  менше, ніж станом на 1 жовтня 2016 року. 

Загалом же за 9 місяців 2017 року послугами служби зайнятості 

скористалося 1350 безробітних осіб.  

За направленням районної філії обласного центру зайнятості отримали 

роботу 1333 особи, пройшли профнавчання 240 безробітних, залучено до 

громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру 333 громадянина.  

З метою стимулювання  роботодавців до створення нових робочих місць 

шляхом виплати компенсацій роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, працевлаштовано  22  

безробітних. 



Позитивною тенденцією на ринку праці став подальший ріст заробітної 

плати. Її середній розмір по останнім наявним даним складає 5056 грн (за ІІІ 

квартали). За звітний період ріст склав 53,3%. 

Зробити важливий крок в напрямку зниження безробіття вдалося завдяки 

збільшенню генерації нових робочих місць та самозайнятості населення. Так, за 

звітний період громада поповнилася 111 новими робочими місцями у різних 

сферах народногосподарського комплексу, 154 особи розпочали 

підприємницьку діяльність, ще 30 осіб - самозайняті в рамках новостворених 

кооперативів. Більшість нових робочих місць створено за рахунок дрібних 

підприємств та фізичних осіб-підприємців, зокрема найбільше робочих місць 

було створено ТОВ „ПСП Буд“ (20), ТОВ „Золотий лан 2012“ (7),  ТОВ „Кінний 

завод „Авангард“ (3), ТОВ „Авангард плюс“ (3), ФОП „Левченко С.О.“ (4), 

ФОП „Мельничук Н.І.“ (3), ФОП „Маслак О.В.“ (3), ФОП „Маслак А.В.“ (3), 

ФОП „Коба В.Є.“ (3). 

 Створення нових робочих місць зумовлено, в першу чергу, розвитком 

виробництва та збільшенням випуску товарів. В даних умовах зафіксовано 

вперше за останні два роки зростання середньоспискової чисельності 

працівників по великому колу підприємств на 15%, яка склала 4,4 тис. осіб. 

 

Демографічна ситуація, ринок праці Пирятинської міської ОТГ 

№ 

з/п 

Назва показника та одиниця вимірювання Всього 

1 Чисельність наявного населення на 1 січня 2017 року, осіб 17014 

2 Площа територіальної громади, га 9764,5 

3 Кількість чоловіків, осіб 7450 

4 Кількість жінок, осіб 9564 

5 Кількість населення, молодшого від працездатного віку, осіб 3162 

6 Кількість населення працездатного віку, осіб 8822 

7 Кількість населення старшого від працездатного віку, осіб 5030 

8 Чисельність зареєстрованих безробітних, осіб 216 

9 Рівень зареєстрованого безробіття, % 2,4 

10 Середньомісячна номінальна заробітна плата одного 

штатного працівника (по юридичних особах та відокремлених 

підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих 

працівників 10 і більше осіб) за ІІІ квартал 2017р грн. 

5056 

 

 

Оцінка  надходжень   доходів  до  бюджету   

міської  об’єднаної  територіальної  громади  за 11 місяців  2017  року. 
 

Протягом 11 місяців 2017 року до бюджету  міської  об’єднаної  

територіальної  громади  по  загальному  та  спеціальному  фондах  з  

врахуванням  бюджетних  трансфертів,   при  затвердженому  плані із  змінами    



90 595,5   тис. грн.  фактично  надійшло  100 047,6  тис. грн., що становить 

106,3% від плану.  Перевиконання затвердженого плану склало 5 440,0  тис. 

грн. 

До  загального  фонду  бюджету  громади, з  врахуванням  міжбюджетних  

трансфертів,  при  плані  89 037,0  тис. грн.,  фактично  надійшло  96 865,3  тис. 

грн.,  що  становить  108,8%.  Сума  перевиконання  становить  7 828,2  тис. грн. 

До  загального  фонду  бюджету  громади,  без  врахування  

міжбюджетних  трансфертів,   при   плані  55 286,6  тис. грн.,  фактично  

надійшло  63 170,4 тис. грн.,  що  становить  114,3%.  Сума  перевиконання  

становить  7 883,7  тис. грн. 

Надходження  доходів  у січні - листопаді 2017  року зросли у порівнянні 

з аналогічним періодом минулого року на 16 322,5 тис. грн., або на 34,8%. 

До  спеціального  фонду  бюджету  з  врахуванням  міжбюджетних  

трансфертів,  без  врахування власних  надходжень  бюджетних  установ,  при  

затвердженому  плані  3 617,3  тис. грн.,  фактично  надійшло  3 182,3  тис. грн.,  

або  недовиконано  на  12,0%.  Сума  недовиконання  становить  503,3  тис. грн.  

Причиною  невиконання  стало  ненадходження  субвенції  з  обласного  

бюджету  на  будівництво експлуатаційної свердловини в селі Заріччя 

Пирятинського району  Полтавської області для водозабезпечення  

господарсько-питних  потреб  мешканців  сіл Заріччя  та  Голобородька. 

До  спеціального  фонду  бюджету,  без  врахування  міжбюджетних  

трансфертів  та  власних  надходжень  бюджетних  установ, при  затвердженому  

плані  44,5 тис. грн.,  фактично  надійшло  112,8  тис. грн.,  або  перевиконано  

на  253,5%.  Сума  перевиконання  становить  68,3 тис. грн. 

Відношення фактичних до   уточненого  розпису окремих видів доходів 

загального фонду бюджету у січні - листопаді 2017 році становлять: 

• податок та збір на доходи фізичних осіб – 107,1 відсотка (більше плану - 

1 671,9 тис. грн.); 

• акцизний  податок  -  122,6  відсотка  (більше  плану - 3 771,0 тис. грн.); 

• податок  на  нерухоме  майно  - 136,4  відсотка  (більше  плану  - 178,1 

тис. грн.); 

• плата  за  землю  -  105,0  відсотка  (більше  плану - 354,6 тис. грн.); 

• єдиний  податок – 123,0  відсотка  (більше  плану  - 1384,9 тис. грн.); 

• податок на прибуток підприємств – 182,5 відсотка (більше плану - 

74,4 тис. грн.); 

• плата за надання адміністративних послуг – 143,0 відсотка (більше 

плану– 326,7 тис. грн). 
 

 

Параметри  формування  показників   

доходів  бюджету  міської  об’єднаної  територіальної  громади  

 на  2018  рік



 

Формування доходів  бюджету здійснено на основі норм чинного 

Податкового і Бюджетного кодексів України, проекту Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2018 рік" та інших законодавчих актів. 

При прогнозуванні дохідної частини бюджету на 2018 рік було враховано 

статистичні показники за 2016 рік, очікувані макропоказники 

Мінекономрозвитку на 2017 рік, прогнозні макропоказники економічного і 

соціального розвитку на 2018 рік, прогнозних розрахунків, наданих 

Міністерством  фінансів  України, Департаментом  фінансів  Полтавської  

обласної  державної  адміністрації  та  відділом  економічного  прогнозування  

міської  ради,   враховано   підвищення мінімальної заробітної плати до 3723 

грн.  та  фактичне  виконання дохідної частини бюджету за результатами             

11 місяців 2017 року.   

 
 

Основні показники проекту  бюджету  міської  об’єднаної  

територіальної  громади  на 2018 рік 
 

Доходи 
 

Обсяг доходів загального і спеціального фондів  бюджету  міської  

об’єднаної  територіальної  громади  прогнозується на рівні  123 928,3  тис. грн. 

(на 11,4% більше очікуваних надходжень 2017 року), в  тому  числі обсяг 

загального фонду - 121 671,6 тис. грн. (на 15,3% більше очікуваних надходжень 

2017 року), обсяг спеціального фонду - 2 256,7 тис. грн.  

Доходи  загального  фонду  на  2018  рік,  без  врахування  міжбюджетних  

трансфертів  заплановані  в  сумі  74 309,2 тис. грн.,  що  на  7,8%  більше  від  

очікуваних  надходжень  2017  року.     

В  розрізі  основних  бюджетоутворюючих  податків  бюджету  очікується  

наступне  виконання.       

По  основному  джерелу  надходжень  бюджету - податку на доходи 

фізичних осіб  (код  доходів  11010000)   на  очікується  надходження   в  сумі 

32 730,0  тис. грн., що на 19,1% більше  від  очікуваних  надходжень  за  2017  

рік.  Питома вага податку  у  прогнозному обсязі доходів  загального фонду 

бюджету,  без  врахування  міжбюджетних  трансфертів, становить 44,0%. 

Обрахування податку та збору на доходи фізичних осіб  (код                 

доходів  11010000)  проведено відповідно до норм Бюджетного кодексу 

України і Податкового кодексу України та податкової ставки у розмірі 18%. 

Враховано підвищення мінімальної заробітної плати до 3723 грн., 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб – до 1762 грн.   

Другим  джерелом  наповнення  бюджету  є  акцизний  податок,  питома 

вага якого  в  бюджеті становить 29,6%.  Надходження податку прогнозується  в 

сумі  22 000,0 тис. грн.  При  обрахунку  податку враховано поступове 

підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби  та  фактичне  

виконання  за  2017  рік.   Протягом  2018–2019  років  зберігається норма щодо 

https://minfin.com.ua/ua/2017/12/07/31342984/


зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів.          

З 2020 року 100% акцизного податку з пального відповідно до норм 

Бюджетного кодексу зараховуватиметься до спеціального фонду державного 

бюджету.  

Надходження  плати  за  землю  прогнозується  в  сумі 8 348,0 тис. грн.,  

що  більше  від  затверджених  показників  2017  року  на  15,5%. Питома вага 

податку становить 29,6%.  Надходження  податку  заплановано  на  рівні  

минулого  року. 

Прогнозна сума єдиного податку на 2018 рік становить 8 810,0 тис. грн., і 

збільшується порівняно із очікуваним показником у 2017 році на 2 835,8 млн. 

грн., або на 8,9 відсотка.  

В  2018  році  відновиться  100% зарахування  до  бюджету  міської  

об’єднаної  територіальної  громади  єдиного податку, що сплачується 

платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваровиробники).  В  

2017  році  зараховувалось  надходження  в  розмірі  75%.  Решта  коштів  

зараховувалися  до  державного  бюджету. Питома вага податку становить 

11,9%. 

По  решті податків  та  зборів  надходження   прогнозуються  на  рівні  

фактичного  виконання   за  2017  рік. 

 

 

Видатки. 

 

        При формуванні видаткової частини бюджету  міської  об’єднаної  

територіальної  громади, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2018 

році враховані обсяги міжбюджетних трансфертів (в  тому  числі  освітньої та 

медичної субвенцій), визначені у проекті Закону про Державний бюджет 

України на 2018 рік та власні ресурси бюджету  міської  об’єднаної  

територіальної  громади.  

        Обсяг освітньої субвенції спрямовується виключно на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних 

закладів.  

        Обсяг медичної субвенції визначено для спрямування на поточні видатки 

галузі, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 

Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2018 рік 

обраховано на існуючу штатну чисельність по тарифних розрядах по 

обов’язкових виплатах згідно з  чинним законодавством та з урахуванням:  

       - запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників 

бюджетної сфери з 01 січня – 3 723 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) 

працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1 762 грн.; 

      - матеріальна  допомога  на  оздоровлення педагогічним  прцівникам, 

працівникам соціального захисту, працівникам культури  та  іншим  

працівникам  бюджетних  установ   у розмірі одного посадового окладу під час 

надання основної щорічної відпустки; 

      - встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22%. 



      Врахований фонд заробітної плати з нарахуваннями по установах 

бюджетної сфери  бюджету у порівнянні з 2017 роком  зросте на 19,8% або 

9 013,0 тис. грн.  

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з 

урахуванням спожитих натуральних показників у 2017 році, діючих тарифів та 

індексів прогнозного підвищення у 2018 році,  враховані в  повному  обсязі. 

Видатки на харчування враховані згідно діючих нормативів пільговим 

категоріям та  враховані  в  повному  обсязі. 

 У проекті бюджету передбачені видатки на місцеві  програми, які 

потребують фінансування з початку 2018 року, у сумі  11 005,3  тис. грн.  
 

 

Показники  бюджету  міської  об’єднаної  територіальної  громади             

за  видами  видатків 

 

Органи місцевого самоврядування. 
На утримання органу місцевого самоврядування  передбачаються  кошти  

в  сумі  12 800,4 тис. грн., в  тому  числі  на  виконання  заходів  програм  

заплановано  коштів  350,0 тис. грн.  

Загальна  сума  видатків  зросла  на  4 311,5  тис. грн.  від  затверджених  

показників  2017  року  по  причині  збільшення  штатної  чисельності  

працівників  та  у  зв’язку  із  зміною  законодавства у  сфері  здійснення  

оплати  праці  правникам  органів  місцевого  самоврядування,  які  вступили  в  

дію  з  01  травня  2017  року.   

 

Освіта 
Видатки  загального  фонду  бюджету на утримання установ освіти  

громади на 2018 рік   визначено в обсязі  64 619,2 тис. грн., що  на  17 289,6  

тис. грн.  більше  ніж  в  2017  році. 

В  розрізі  підкодів  планування  наступне: 

-  на  дошкільні  навчальні  передбачено  коштів  в  сумі  - 14 743,9 тис. 

грн.; 

- на загальноосвітні  навчальні  заклади  - 41 799,6 тис. грн.; 

- на  заклади  позашкільної  роботи  - 3 132,7 тис. грн.; 

- на  утримання  школи  естетичного  виховання  - 4 057,6 тис. грн.; 

- на  утримання  працівників  методичного  кабінету - 781,4 тис. грн.; 

- на  виконання  інших  освітніх  заходів  - 104,0 тис. грн.     

Із загального обсягу видатків  за рахунок освітньої субвенції з державного 

бюджету   бюджету  громади   спрямовується  кошти  в  сумі 27 479,3 тис. грн. 

на оплату на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам 

загальноосвітніх навчальних закладів.  

Видатки  спеціального  фонду  бюджету  становлять  5 299,1 тис. грн.,  в  

тому  числі  на: 

- капітальні  придбання  - 349,0 тис. грн.; 



- на  проведення  капітального  ремонту  закладів освіти  - 2 767,5 тис. 

грн. 

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

Обсяг видатків на зазначену галузь становлять  в сумі  3 659,8  тис. грн., 

що  на  2 489,7 тис. грн.  більше,  ніж  в  2017  році. 

На функціонування територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) планується спрямувати  2 890,0 тис. грн.  

На утримання соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді та  на  

виконання  програм і заходів центру  передбачено  коштів  в  сумі  341,3  тис. 

грн.  

Видатки  на  компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян  передбачені  в  сумі  166,5 тис. грн. 

Видатки на  виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування   заплановано  в  сумі  14,5 тис. грн. 

На  виконання  інших  заходів  програми  соціального  захисту  населення  

передбачено  коштів  в  сумі  247,5 тис. грн. 

   

Культура і мистецтво 

Фінансове забезпечення бюджетних установ галузі „Культура і 

мистецтво” на 2018 рік   по  загальному  фонду  бюджету  передбачено  коштів  

в  сумі  1 024,2  тис. грн.,  в  тому  числі  на  утримання: 

- бібліотек – 257,2 тис. грн.; 

- музею – 231,3 тис. грн.; 

- будинку  культури  та  сільського  клубу – 220,5 тис. грн.; 

- на  виконання  заходів  Програма культурно-мистецьких заходів на 

2018 рік – 315,2 тис. грн.   

По  спеціальному  фонду  бюджету  передбачено  коштів  в  сумі  585,0 

тис. грн.,  в  тому  числі на: 

-  поповнення  бібліотечного  фонду – 20,0 тис. грн.; 

- придбання  вітрин  для  музею – 35,0 тис. грн.; 

- на  виконання  заходів  Програма культурно-мистецьких заходів на 

2018 рік – 530,0 тис. грн.   

Видатки  на  утримання  школи  естетичного  виховання,  відповідно      

до  внесених  змін  до   бюджетної  класифікації  кодів  програмної  

класифікації  видатків,  в  бюджеті  2018  року  передбачені  по  галузі  

„Освіта”.      

   

Фізична культура і спорт 
На утримання дитячо-юнацької  спортивної  школи передбачені кошти 

загального фонду бюджету в сумі 2 662,6 тис. грн..  або  більше  в  порівняні  з  

2017  роком   на  775,5  тис. грн.   

По  спеціальному  фонду на  капітальні  придбання   передбачені кошти в  

сумі  79,1 тис. грн. 



 

 

Міжбюджетні трансферти з бюджету  міської  об’єднаної  

територіальної  громадами  іншим  бюджетам 
 

       Розмір  міжбюджетних трансфертів із загального фонду  бюджету  

міської  об’єднаної  територіальної  громади  до  інших  бюджетів  на  2018  рік  

заплановано  в  сумі  14 323,3 тис. грн.: 

Районному  бюджету – 14 252,8 

-  дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з 

утримання закладів охорони здоров`я за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету – 94,6 тис. грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції  - 

12 854,6 тис. грн.; 

- субвенцію  з  місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного 

користування  (територіального  центру) – 960,0 тис. грн.; 

- на  виконання  заходів  Програми закріплення спеціалістів медичної 

галузі  в селах Пирятинської міської об’єднаної  територіальної 

громади на 2018 рік – 20,0 тис. грн.; 

- на  виконання  заходів  Програми соціального захисту населення на 

2018 рік – 251,0 тис. грн.; 

- на  виконання  Програми покращення якості соціального 

обслуговування найбільш вразливих верств населення міської 

об’єднаної територіальної громади у 2018 році – 72,6 тис. грн. 

міський бюджет Лубенської міської ради – 70,6 тис. грн. 
- субвенцію  з  місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного 

користування  на  виконання  Програми  соціального  захисту  

населення  –  70,6 тис. грн.; 

 

 

 

Начальник  фінансового                                                            С.Ю.  Кеда 

управління  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


