
  

 
 

                                                                                 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ   
третьої сесії восьмого скликання 

 

 

23 грудня 2020 року  № 121 

 

 

Про бюджет Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

 

16506000000 
код бюджету 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки 

постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності, 

міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визначити на 2021 рік: 

 

доходи бюджету Пирятинської міської територіальної громади у сумі                

296 000 000 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету 

Пирятинської міської територіальної громади в сумі 292 789 537 гривень, 

доходи спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади в сумі 3 210 463 гривень згідно з додатком 1 цього рішення; 

 

видатки бюджету Пирятинської міської територіальної громади у сумі 

296 000 000 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету 

Пирятинської міської територіальної громади в сумі 275 474 086 гривень, 

видатки спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної  

громади в сумі 20 525 914 гривень згідно з додатком 3 цього рішення; 
 

профіцит за загальним фондом бюджету Пирятинської міської  

територіальної громади в сумі 17 315 451 гривень згідно з додатком 2 цього 

рішення; 



дефіцит за спеціальним фондом бюджету Пирятинської міської 

територіальної громади в сумі 17 315 451 гривень згідно з додатком 2 цього 

рішення; 

 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Пирятинської міської  

територіальної громади у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,1 відсотка 

видатків загального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади, визначених цим пунктом; 

 

резервний фонд бюджету Пирятинської міської територіальної громади у 

розмірі  481 885 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду 

бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом. 

 

2. Затвердити бюджетні призначення головномим розпорядникам коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 

цього рішення; 

 

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 

цього рішення. 

 

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний  

ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 

об’єктами згідно з додатком 5 цього рішення. 

 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Пирятинської міської 

територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі             

35 517 625 гривень згідно з додатком 6 цього рішення. 

  

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Пирятинської міської  

територіальної громади на 2021 рік: 

 

1) до доходів загального фонду бюджету Пирятинської міської  

територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного 

кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного 

кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69
1
 та частиною першою 

статті 71 Бюджетного кодексу України); 

 

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України. 

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 

Пирятинської міської  територіальної громади на 2021 рік: 
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1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69
1
 Бюджетного 

кодексу України; 

 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 

першої статті 71 Бюджетного кодексу України. 

 

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади згідно з відповідними 

пунктами частини першої статті 69
1
, частини першої статті 71 Бюджетного 

кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених 

відповідними пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та частиною 

другою статті 71 Бюджетного кодексу України. 

 

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади видатки загального фонду на: 

оплата праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

соціальне забезпечення; 

поточні трансферти місцевим бюджетам; 

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти; 

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального 

користування; 

оплата послуг з охорони  комунальних закладів культури; 

оплата енергосервісу; 

програма державних гарантій медичного обслуговування населення. 

 

10. Дозволити начальнику фінансового управління Пирятинської міської 

ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та 

комунальної власності, в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на 

конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету 

Пирятинської міської територіальної громади на депозитах з подальшим 

поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно 

до статті 16 Бюджетного кодексу України. 

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право начальнику фінансового управління Пирятинської міської ради 

отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України: 

позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Пирятинської 

міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених 
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видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок 

коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 

відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до 

кінця поточного бюджетного періоду.  

 

12. Головномим розпорядникам коштів бюджету Пирятинської міської 

територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу 

України стосовно: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цього рішення;  

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених 

бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до 

бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету; 

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 

бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 

щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 

встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня їх 

затвердження; 

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за 

енергосервісом та здійснення витрат бюджету; 

6) забезпечення в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату 

праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 

плати; забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 

зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за 

кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів 

споживання. 

13. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною 

програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове 

управління Пирятинської міської ради за обґрунтованим поданням головного 



розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, 

затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної 

класифікації видатків бюджету. 

У винятковому випадку за обгрунтованим поданням головного 

розпорядника бюджетних  коштів,  погодженим з  постійною  комісію міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку,  підприємництва та комунальної  власності, перерозподіл видатків з 

бюджету в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також 

збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за 

загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за розпорядженням  

міського голови Пирятинської міської ради.   

 

14. Встановити для підприємств, установ та організацій, що належать до 

комунальної власності Пирятинської міської ради, розмір частки прибутку, яка 

підлягає зарахуванню до загального фонду бюджету Пирятинської міської 

територіальної громади, в розмірі, визначеному рішенням третьої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 120 

„Про встановлення нормативу відрахування у 2021 році комунальними 

підприємствами міської ради частини чистого прибутку (доходу) до загального 

фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади“. 

 

15. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року. 

 

16. Додатки 1- 6 цього рішення вважати його невід’ємною частиною.  

 

17. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу 

України фінансовому управлінню Пирятинської міської ради оприлюднити 

рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті „Пирятинські 

вісті“. 

 

18. Організацію виконання рішення покласти на фінансове управління 

Пирятинської міської ради (Кеда С.Ю.), контроль за виконанням – на 

заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Мельниченка М.В. та постійну комісію з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної 

власності (Тристан О.В.) 

 

 

 

Міський голова  А. СІМОНОВ  
 

 

 

 

 



Додаток 1 

 рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання 

23 грудня 2020 року № 121 
 

Доходи бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 
 

16506000000 

код бюджету                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                    (грн) 

Код 
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету 
Усього Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 
розвитку 

1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження   199 987 483 199 879 000 108 483 - 

11000000 
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості   
102 496 900 102 496 900 

- - 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 102 264 100 102 264 100 - - 

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку 

у вигляді заробітної плати 

77 828 200 77 828 200 

- - 

11010200 

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 
забезпечення, грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що 
сплачується податковими агентами 

6 776 900 6 776 900 

- - 

11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку 

інших ніж заробітна плата 

16 696 000 16 696 000 

- - 

11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного 
декларування 

963 000 963 000 

- - 

11020000 Податок на прибуток підприємств   232 800 232 800 - - 

11020200 
Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності  

232 800 232 800 
- - 

13000000 
Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів  
350 600 350 600 

- - 

13010000 
Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів  
337 100 337 100 

- - 

13010100 

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування  

44 100 44 100 

- - 

13010200 

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 

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

користування)  

293 000 293 000 

- - 

13030000 Рентна плата за користування надрами  13 500 13 500 - - 

13030100 

Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення  

13 500 13 500 

- - 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   34 723 500 34 723 500 - - 

14020000 
Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції)  
6 500 000 6 500 000 

- - 

14021900 Пальне 6 500 000 6 500 000 - - 

14030000 

Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів 

(продукції)  

24 500 000 24 500 000 

- - 

14031900 Пальне 24 500 000 24 500 000 - - 

14040000 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів  

3 723 500 3 723 500 
- - 

18000000 Місцеві податки  62 308 000 62 308 000 - - 

18010000 Податок на майно  31 259 800 31 259 800 - - 



18010100 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об`єктів житлової нерухомості  

43 950 43 950 
- - 

18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є 
власниками об`єктів житлової нерухомості  

207 400 207 400 

- - 

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є 
власниками об`єктів нежитлової нерухомості  

487 700 487 700 

- - 

18010400 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової нерухомості  

1 815 700 1 815 700 
- - 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  3 218 250 3 218 250 - - 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  21 699 300 21 699 300 - - 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  1 392 400 1 392 400 - - 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  2 240 800 2 240 800 - - 

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб  25 000 25 000 - - 

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  129 300 129 300 - - 

18030000 Туристичний збір  5 100 5 100 - - 

18030100 
Туристичний збір, сплачений юридичними 

особами  
5 100 5 100 

- - 

18050000 Єдиний податок   31 043 100 31 043 100 - - 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  2 558 000 2 558 000 - - 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  15 498 000 15 498 000 - - 

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків`  

12 987 100 12 987 100 

- - 

19000000 Інші податки та збори  108 483 - 108 483 - 

19010000 Екологічний податок  108 483 - 108 483 - 

19010100 

Екологічний податок, який справляється за викиди 

в атмосферне повітря забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами забруднення (за 

винятком викидів в атмосферне повітря двоокису 
вуглецю) 

43 330 

- 

43 330 

- 

19010200 
Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти  
2 500 

- 
2 500 

- 

19010300 

Надходження від розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім 
розміщення окремих видів відходів як вторинної 

сировини  

62 653 

- 

62 653 

- 

20000000 Неподаткові надходження   4 222 980 1 121 000 3 101 980 - 

21000000 
Доходи від власності та підприємницької 

діяльності   
97 400 97 400 

- - 

21010000 

Частина чистого прибутку (доходу) державних 

або комунальних унітарних підприємств та їх 

об'єднань, що вилучається до відповідного 

бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на 

акції (частки) господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є державна або 

комунальна власність 

86 800 86 800 

- - 

21010300 
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 
унітарних підприємств та їх об`єднань, що 

вилучається до відповідного місцевого бюджету 

86 800 86 800 

- - 

21080000 Інші надходження   10 600 10 600 - - 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  10 600 10 600 - - 

22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності  
1 023 600 1 023 600 

- - 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 926 700 926 700 - - 

22010300 

Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

58 700 58 700 

- - 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 538 000 538 000 - - 



22012600 
Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  
325 000 325 000 

- - 

22012900 

Плата за скорочення термінів надання послуг у 

сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, а також 

плата за надання інших платних послуг, пов'язаних 
з такою державною реєстрацією 

5 000 5 000 

- - 

22080000 

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом 

та іншим державним майном   

45 500 45 500 

- - 

22080400 

Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим майном, 

що перебуває в комунальній власності  

45 500 45 500 

- - 

22090000 Державне мито   51 400 51 400 - - 

22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду 

та оформлення документів, у тому числі за 

оформлення документів на спадщину і дарування   

25 700 25 700 

- - 

22090400 

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів (посвідок) та 
паспортів громадян України   

25 700 25 700 

- - 

25000000 Власні надходження бюджетних установ   3 101 980 - 3 101 980 - 

25010000 

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством  

2 632 180 

- 
2 632 180 

- 

25010100 
Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю  

2 402 180 
- 

2 402 180 
- 

25010300 

Плата за оренду майна бюджетних установ, що 

здійснюється відповідно до Закону України `Про 

оренду державного та комунального майна` 

230 000 

- 
230 000 

- 

25020000 
Інші джерела власних надходжень бюджетних 

установ   
469 800 

- 
469 800 

- 

25020200 

Надходження, що отримують бюджетні установи 

від підприємств, організацій, фізичних осіб та від 

інших бюджетних установ для виконання цільових 
заходів, у тому числі заходів з відчуження для 

суспільних потреб земельних ділянок та 

розміщених на них інших об'єктів нерухомого 
майна, що перебувають у приватній власності 

фізичних або юридичних осіб 

469 800 

- 

469 800 

- 

  
Усього доходів (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) 
204 210 463 201 000 000 3 210 463 

- 

40000000 Офіційні трансферти   91 789 537 91 789 537 - - 

41000000 Від органів державного управління   91 789 537 91 789 537 - - 

41020000 
Дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам 
2 603 300 2 603 300 

- - 

41020100 Базова дотація  2 603 300 2 603 300 - - 

41030000 
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам 
86 636 100 86 636 100 

- - 

41033900 
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам  
86 636 100 86 636 100 

- - 

41050000 
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 
2 550 137 2 550 137 

- - 

41051000 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції 

1 499 035 1 499 035 
- - 

41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 

400 602 400 602 

- - 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 650 500 650 500 - - 

X Разом доходів 296 000 000 292 789 537 3 210 463 - 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 



Додаток 2 

рішення третьої сесії 

Пирятинської міської ради 

восьмого скликання 

23 грудня 2020 року № 121 
 

 

Фінансування бюджету Пирятинської міської  

територіальної громади на 2021 рік 

 
16506000000 

код бюджету 

(грн) 

 

 

Код 
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету 
Усього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

Фінансування за типом кредитора 

200000 Внутрішнє фінансування - -17 315 451 17 315 451 17 315 451 

208000 
Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджетів 
- -17 315 451 17 315 451 17 315 451 

208400 

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

- -17 315 451 17 315 451 17 315 451 

X Загальне фінансування - -17 315 451 17 315 451 17 315 451 

Фінансування за типом боргового зобов’язання 

600000 
Фінансування за активними 

операціями 
- -17 315 451 17 315 451 17 315 451 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів - -17 315 451 17 315 451 17 315 451 

602400 

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

- -17 315 451 17 315 451 17 315 451 

X Загальне фінансування - -17 315 451 17 315 451 17 315 451 

 

 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 
 



Додаток 3 

рішення третьої сесії Пирятинської  

міської ради восьмого скликання 

23 грудня 2020 року № 121 
 

Розподіл видатків бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 
 

16506000000 

код бюджету 
                                                                                                                                                                                     

                                                             (грн) 

Код 

Програ

мної 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

місцево

го 

бюджет

у 

Код 

Типової 

програ

мної 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

місцево

го 

бюджет

у 

Код 

Функціо

нальної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 
усього 

видатки 

споживання 

з них 

видат

ки 

розви

тку 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

видатки 

споживання 

з них 

видатки 

розвитку оплата праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці 

комунальн

і послуги 

та 

енергоносі

ї 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0200000 
- - Виконавчий комітет Пирятинської 

міської ради 
249 605 201 249 605 201 171 490 310 17 620 100 

- 
15 344 593 12 134 130 3 210 463 233 100 5 740 12 134 130 264 949 794 

0210000 
- - Виконавчий комітет Пирятинської 

міської ради 
249 605 201 249 605 201 171 490 310 17 620 100 

- 
15 344 593 12 134 130 3 210 463 233 100 5 740 12 134 130 264 949 794 

 - 0100  - Державне  управління 31 761 400 31 761 400 23 848 700 1 172 300 - 100 000 100 000 - - - 100 000 31 861 400 

0210150 0150 0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад 

31 157 200 31 157 200 23 827 700 970 300 

- - - - - - - 

31 157 200 

0210180 0180 0133 
Інша діяльність у сфері державного 

управління 
604 200 604 200 21 000 202 000 - 100 000 100 000 - - - 100 000 704 200 

-  1000 -  Освіта 178 738 176 178 738 176 126 018 410 14 195 600 - 3 661 651 1 084 851 2 576 800 209 000 - 1 084 851 182 399 827 

0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 37 429 300 37 429 300 24 809 000 4 143 800 - 1 270 000 - 1 270 000 - - - 38 699 300 

0211020 1020 -  
Надання загальної середньої освіти за 

рахунок коштів місцевого бюджету 
40 862 000 40 862 000 20 215 900 9 092 400 

- 
2 001 800 950 000 1 051 800 

- - 
950 000 42 863 800 

0211021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
40 862 000 40 862 000 20 215 900 9 092 400 - 2 001 800 950 000 1 051 800 - - 950 000 42 863 800 

0211030 1030 -  
Надання загальної середньої освіти за 

рахунок освітньої субвенції 
86 636 100 86 636 100 70 838 700 

- - - - - - - - 
86 636 100 

0211031 1031 0921 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
86 636 100 86 636 100 70 838 700 

- - - - - - - - 
86 636 100 

0211070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами 5 928 200 5 928 200 4 156 200 562 000 - - - - - - - 5 928 200 



позашкільної освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми 

0211080 1080 0960 
Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами 
6 061 500 6 061 500 4 552 100 397 400 - 255 000 0 255 000 209 000 - - 

6 316 500 

0211150 1150 -  
Забезпечення діяльності інклгозивно-

ресурсних центрів 
1 539 035 1 539 035 1 228 700 

- - - - - - - - 
1 539 035 

0211151 1151 0990 

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

40 000 40 000 - 
- - - - - - - - 

40 000 

0211152 1152 0990 

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок освітньої 

субвенції 

1 499 035 1 499 035 1 228 700 
- - - - - - - - 

1 499 035 

0211140 1140 -  
Інші програми, заклади та заходи у 

сфері освіти 
16 290 16 290 

- - - - - - - - - 
16 290 

0211142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 16 290 16 290 - - - - - - - - - 16 290 

0211200 1200 0990 

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами 

265 751 265 751 217 810 

- - 
134 851 134 851 

- - - 
134 851 400 602 

-  2000  - Охорона  здоров’я 3 511 917 3 511 917 - - - 3 000 000 3 000 000 - - - 3 000 000 6 511 917 

0212010 2010 0731 
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню 
2 731 917 2 731 917 - - - 3 000 000 3 000 000 - - - 3 000 000 

5 731 917 

0212110 2110 -  Первинна медична допомога населенню 780 000 780 000 - - - - - - - - - 780 000 

0212111 2111 0726 

Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги 

780 000 780 000 
- - - - - - - - - 

780 000 

 - 3000 
- Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 
15 708 988 15 708 988 9 708 900 398 300 

- 
525 180 

- 
525 180 24 100 5 740 

- 
16 234 168 

0213030 3030 

- Надання пільг з оплати послуг зв'язку, 

інших передбачених законодавством 

пільг окремим категоріям громадян та 

компенсації за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян 

252 000 252 000 

- - - - - - - - - 

252 000 

0213033 3033 1070 

Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян 

252 000 252 000 
- - - - - - - - - 

252 000 

0213050 3050 1070 

Пільгове медичне обслуговування осіб, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

194 000 194 000 
- - - - - - - - - 

194 000 

0213100 3100 -  

Надання соціальних та реабілітаційних 

послуг громадянам похилого віку, особам 

з інвалідністю, дітям з інвалідністю в 

установах соціального обслуговування 

12 519 800 12 519 800 9 301 500 398 300 

- 
525 180 

- 
525 180 24 100 5 740 

- 
13 044 980 

0213104 3104 1020 

Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв`язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю 

12 519 800 12 519 800 9 301 500 398 300 

- 
525 180 

- 
525 180 24 100 5 740 

- 
13 044 980 

0213120 3120 -  
Здійснення соціальної роботи з 

вразливими категоріями населення 
712 200 712 200 407 400 

- - - - - - - - 
712 200 

0213121 3121 1040 
Утримання та забезпечення діяльності 

центрів соціальних служб  
712 200 712 200 407 400 

- - - - - - - - 
712 200 

0213140 3140 1040 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) 

356 500 356 500 

- - - - - - - - - 

356 500 



0213190 3190  - 
Соціальний захист ветеранів війни та 

праці 
50 000 50 000 

- - - - - - - - - 
50 000 

0213192 3192 1030 

Надання фінансової підтримки 

громадським об’єднанням ветеранів і осіб 

з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість 

50 000 50 000 

- - - - - - - - - 
50 000 

0213240 3240 -  Інші заклади та заходи 1 624 488 1 624 488 - - - - - - - - - 1 624 488 

0213242 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 
1 624 488 1 624 488 

- - - - - - - - - 
1 624 488 

-  4000  - Культура і мистецтво 12 740 700 12 740 700 8 303 900 1 736 100 - 60 000 60 000 - - - 60 000 12 800 700 

0214030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 4 435 600 4 435 600 3 109 500 285 900 - 60 000 60 000 - - - 60 000 4 495 600 

0214040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 597 600 597 600 398 700 46 700 - - - - - - - 597 600 

0214060 4060 0828 

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів 

7 707 500 7 707 500 4 795 700 1 403 500 
- 

- - 
- - - - 

7 707 500 

 - 5000  - Фізична культура і спорт 5 831 020 5 831 020 3 610 400 117 800 - 160 000 160 000 - - - 160 000 5 991 020 

0215060 5060 -  
Інші  заходи  з  розвитку  фізичної  

культури  та  спорту 
1 001 520 1 001 520 

- - - - - - - - - 
1 001 520 

0215062 5062 0810 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні 

1 001 520 1 001 520 

- - - - - - - - - 
1 001 520 

0215030 5030  - 
Розвиток дитячо-юнацвкого та 

резервного спорту 
4 829 500 4 829 500 3 610 400 117 800 

- 
160 000 160 000 

- - - 
160 000 4 989 500 

0215031 5031 0810 

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 

4 829 500 4 829 500 3 610 400 117 800 
- 

160 000 160 000 
- - - 

160 000 4 989 500 

 - 7000 - Економічна  діяльність 1 313 000 1 313 000 - - - 7 729 279 7 729 279 - - - 7 729 279 9 042 279 

0217300 7300 - Будівництво та регіональний розвиток - - - - - 7 399 279 7 399 279 - - - 7 399 279 7 399 279 

0217320 7320 
- Будівництво об'єктів соціально-

культурного призначення 

- - - - - 
2 700 000 2700 000 

- - - 
2 700 000 2 700 000 

0217322 7322 0443 
Будівництво медичних установ та 

закладів 
- - - - - 2 700 000 2 700 000 - - - 2 700 000 2 700 000 

0217330 7330 0443 
Будівництво1 інших об`єктів комунальної 

власності 
- - - - - 4 699 279 4 699 279 - - - 4 699 279 4 699 279 

0217500 7500  - 
Зв'язок, телекомунікації  та  

інформатика 
1 233 000 1 233 000 

- - - 
330 000 330 000 

- - - 
330 000 1 563 000 

0217520 7520 0460 
Реалізація Національної програми 

інформатизації 
1 233 000 1 233 000 - - - 330 000 330 000 - - - 330 000 1 563 000 

0217600 7600  - 
Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю 
80 000 80 000 

- - - - - - - - - 
80 000 

0217680 7680 0490 
Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування 
80 000 80 000 

- - - - - - - - - 
80 000 

 - 8000 - Інша  діяльність - - - - - 108 483 - 108 483 - - - 108 483 

0218300 8300 
- Охорона навколишнього природного 

середовища 
- - - - - 

108 483 
- 

108 483 
- - - 

108 483 

0218310 8310 
- Запобігання та ліквідація забруднення 

навколишнього природного середовища 

- - - - - 
108 483 

- 
108 483 

- - - 
108 483 

0218311 8311 0511 
Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів 

- - - - - 
108 483 

- 
108 483 

- - - 
108 483 



1200000 

- - Управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та 

комунальної власності 

23 156 200 23 156 200 4 128 100 30 800 

- 
5 142 321 5 142 321 

- - - 
5 142 321 28 298 521 

1210000 

- - Управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та 

комунальної власності 

23 156 200 23 156 200 4 128 100 30 800 

- 
5 142 321 5 142 321 

- - - 
5 142 321 28 298 521 

-  0100  - Державне  управління 5 103 200 5 103 200 4 128 100 30 800 - - - - - - - 5 103 200 

1210160 0160 0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об`єднаних територіальних 

громадах 

2 533 000 2 533 000 2 021 400 30 800 

- - - - - - - 
2 533 000 

1210180 0180 0133 
Інша діяльність у сфері державного 

управління 
2 570 200 2 570 200 2 106 700 - - - - - - - - 

2 570 200 

 - 6000  - Житлово-комунальне господарство 9 000 000 9 000 000 - - - - - - - - - 9 000 000 

1216030 6030 0620 
Організація благоустрою населених 

пунктів 
9 000 000 9 000 000 - - - - - - - - - 

9 000 000 

 - 7000 - Економічна  діяльність 9 053 000 9 053 000 - - - 5 142 321 5 142 321 - - - 5 142 321 14 195 321 

1217300 7300 - Будівництво та регіональний розвиток - - - - - 5 064 321 5 064 321 - - - 5 064 321 5 064 321 

1217320 7320 
- Будівництво об'єктів соціально-

культурного призначення 
- - - - - 

5 029 321 5 029 321 
- - - 

5 029 321 5 029 321 

1217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів - - - - - 2 029 321 2 029 321 - - - 2 029 321 2 029 321 

1217325 7325 0443 
Будівництво споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту 

- - - - - 
3 000 000 3 000 000 

- - - 
3 000 000 3 000 000 

1217330 7330 0443 
Будівництво1 інших об`єктів комунальної 

власності 
- - - - - 35 000 35 000 - - - 35 000 35 000 

1217400 7400 
- 

Транспорт та транспортна 

інфраструктура, дорожнє господарство 
9 000 000 9 000 000 

- - - - - - - - - 
9 000 000 

1217460 7460 
- Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури 

9 000 000 9 000 000 
- - - - - - - - - 

9 000 000 

1217461 7461 0456 

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету 

9 000 000 9 000 000 
- - - - - - - - - 

9 000 000 

1217500 7500  - 
Зв'язок, телекомунікації  та  

інформатика 
53 000 53 000 

- - - 
78 000 78 000 

- - - 
78 000 131 000 

1217520 7520 0460 
Реалізація Національної програми 

інформатизації 
53 000 53 000 - - - 78 000 78 000 - - - 78 000 131 000 

3700000 
- - Фінансове управління Пирятинської 

міської ради 
2 712 685 2 230 800 1 613 200 30 800 

- 
39 000 39 000 

- - - 
39 000 2 751 685 

3710000 
- - Фінансове управління Пирятинської 

міської ради 
2 712 685 2 230 800 1 613 200 30 800 

- 
39 000 39 000 

- - - 
39 000 2 751 685 

-  0100  - Державне  управління 2 033 000 2 033 000 1 613 200 30 800 - - - - - - - 2 033 000 

3710160 0160 0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об`єднаних територіальних 

громадах 

2 033 000 2 033 000 1 613 200 30 800 

- - - - - - - 
2 033 000 

 - 7000 - Економічна  діяльність 67 000 67 000 - - - 39 000 39 000 - - - 39 000 106 000 

3717500 7500 
- Зв'язок, телекомунікації  та  

інформатика 
67 000 67 000 

- - - 
39 000 39 000 

- - - 
39 000 106 000 

3717520 7520 0460 Реалізація Національної програми 67 000 67 000 - - - 39 000 39 000 - - - 39 000 106 000 



інформатизації 

 - 8000 - Інша  діяльність 481 885 - - - - - - - - - - 481 885 

3718700 8700 - Резервний фонд  481 885 - - - - - - - - - - 481 885 

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 481 885 - - - - - - - - - - 481 885 

-  9000 - Міжбюджетні  трансферти 130 800 130 800 - - - - - - - - - 130 800 

3719700 9700 

- Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення 

програм та заходів за рахунок коштів 

місцевих бюджетів 

130 800 130 800 

- - - - - - - - - 
130 800 

3719710 9710 0180 

Субвенція з місцевого бюджету на 

утримання об`єктів спільного 

користування чи ліквідацію негативних 

наслідків діяльності об`єктів спільного 

користування 

130 800 130 800 

- - - - - - - - - 

130 800 

X X X УСЬОГО 275 474 086 274 992 201 177 231 610 17 681 700 - 20 525 914 17 315 451 3 210 463 233 100 5 740 17 315 451 296 000 000 

 

 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання 

23 грудня 2020 року № 121 
 

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік 
16506000000 
 (код бюджету) 

 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 
                                                                                                                                                                                                                         (грн) 

Код Класифікації 

доходу бюджету / 

Код бюджету 

Найменування трансферту / 

Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту 

Усього 

1 2 3 

І. Трансферти до загального фонду бюджету 

41020100 Базова дотація  2 603 300 

99000000000 Державний бюджет України 2 603 300 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 86 636 100 

99000000000 Державний бюджет України 86 636 100 

41051000 
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції 
1 499 035 

16000000000 Обласний  бюджет 1 499 035 

41051200 
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
400 602 

16000000000 Обласний  бюджет 400 602 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 650 500 

16000000000 Обласний  бюджет 650 500 

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

- - - 

X 
УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 91 789 537 

X 
загальний фонд 91 789 537 

X 
спеціальний фонд 

- 



2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 
 

                                                                                                                  (грн) 

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету / 

Код бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Найменування трансферту / 

Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту 

Усього 

1 2 3 4 

І. Трансферти із загального фонду бюджету 

3719710 9710 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного 

користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності 

об`єктів спільного користування 

130 800 

16565000000  бюджет Лубенської міської територіальної громади 130 800 

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

- - - - 

X X УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 130 800 

X X загальний фонд 130 800 

X X спеціальний фонд - 

 

 

 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 

 

 

 



Додаток 5 

рішення третьої сесії Пирятинської  

міської ради восьмого скликання 

23 грудня 2020 року № 121 
 
 

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний 

ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році 
 

16506000000 

код бюджету         

                                                                                                                                                                                                                                                                             грн 
Код  

Програмної  

класифікації  

видатків  та  

кредитуванн

я  місцевого  

бюджету 

Код  

Типової  

програмної  

класифікації  

видатків  та  

кредитуванн

я  місцевого  

бюджету 

Код   

Функціон

альної  

класифіка

ції  

видатків  

та  

кредитува

ння  

бюджету 

Найменування  головного  розпорядника  коштів  

місцевого  бюджету/відповідального  виконавця,  

найменування  бюджетної  програми  згідно  з  Типовою  

програмною  класифікацією  видатків  та  кредитування  

місцевого  бюджету 

Найменування  об’єкта  будівництва/вид  

будівельних  робіт,  у  тому  числі  проектні  

роботи 

Загальна  

тривалість  

будівництва  

(рік  початку  і  

завершення) 

Загальна  вартість  

будівництва,  

гривень 

Рівень  

виконання  

робіт  на  

початок  

бюджетного  

періоду,  % 

Обсяг видатків  

бюджету  

розвитку,  які  

спрямовуютьс

я  на  

будівництво  

об’єкта  у  

бюджетному  

періоді,  

гривень 

Рівень  

готовності  

об’єкта  на  

кінець  

бюджетного  

періоду,  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0200000 -  -  Виконавчий комітет Пирятинської міської ради -  - 7 399 279 - 7 399 279 100 

0210000 -  -  Виконавчий комітет Пирятинської міської ради - - 7 399 279 - 7 399 279 100 

 - 7000  - Економічна  діяльність -  - 7 399 279 - 7 399 279 100 

0217300 7300  - Будівництво та регіональний розвиток -  - 7 399 279 - 7 399 279 100 

0217320 7320  - 
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення 

-  - 2 700 000 0 2 700 000 100 

0217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів Капітальний ремонт педіатричного відділення 2021 2 700 000 0 2 700 000 100 

0217330 7330 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 
Будівництво  напірного  колектору  в 

м.Пирятин  Полтавської  області 
2021 2 639 436 0 2 639 436 100 

0217330 7330 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 
Реконструкція  мережі  водовідведення  в  

м.Пирятин  Полтавської  області 
2021 1 059 843 0 1 059 843 100 

0217330 7330 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 

Реконструкція  мережі  водопроводу  в  с.Нові  

Мартиновичі  Лубенського  району  

Полтавської  області 

2021 1 000 000 0 1 000 000 100 

1200000  -  - 

Управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності 

- 

 - 5 064 321 0 5 064 321 100 

1210000  - -  

Управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності 

- 

 - 5 064 321 0 5 064 321 100 

 - 7000 - Економічна  діяльність - - 5 029 321 0 5 029 321 100 

1217300 7300 - Будівництво та регіональний розвиток - - 5 029 321 0 5 029 321 100 



1217320 7320 
- Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення 

- - 
5 029 321 0 5 029 321 100 

1217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 

Реконструкція  з  впровадження  заходів  по  

енергозбереженню  в  ДНЗ  "Берізка"   

м.Пирятин,  Полтавської  області 
2021 2 029 321 0 2 029 321 100 

1217325 7325 0443 
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури 

і спорту 

Капітальний  ремонт  бігових  доріжок  стадіону  

"Ювілейний"  по  вул. Визволення, 2Б  в 

м.Пирятин  Лубенського району Полтавської 

області 

2021 3 000 000 0 3 000 000 100 

1217330 7330 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної власності  -  - 35 000 0 35 000 100 

1217330 7330 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 

Капітальний  ремонт  адмінбудинку  за  

адресою  вул. Соборна, 42 в м.Пирятин  (заміна  

вікон  на  енергозберігаючі) 

2021 35 000 0 35 000 100 

X X X УСЬОГО 
- 

-  12 463 600 0 12 463 600 100 

 

 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Додаток 6 

рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання  

23 грудня 2020 року № 121 

Розподіл витрат бюджету  

Пирятинської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році 
16506000000 
код бюджету 

 грн 

Код 

Програ

мної 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

місцево

го 

бюджет

у 

Код 

Типової 

програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціо

нальної 

класифі

кації 

видатків 

та 

кредиту

вання 

бюджет

у 

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

Найменування місцевої 

/ регіональної програми 

Дата і номер 

документа, яким затверджено 

місцеву регіональну програму 

Усього Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0200000  -  - Виконавчий комітет Пирятинської міської ради -   - 17 149 825 10 069 825 7 080 000 7 080 000 

0210000  - -  Виконавчий комітет Пирятинської міської ради -   - 17 149 825 10 069 825 7 080 000 7 080 000 

 - 0100  - Державне  управління -   - 1 054 200 954 200 100 000 100 000 

0210150 0150 0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради 

(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 

Програма висвітлення  діяльності Пирятинської 

міської ради  в засобах масової інформації на 2021 

рік 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 109 
350 000 350 000 -   - 

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 

Програма  Стипендії  міської  ради  обдарованим  

дітям  Пирятинської  міської  територіальної  

громади  у  2021  році 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 118 

94 500 94 500  -  - 

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 

Програма діяльності  Пирятинської міської ради 

на 2021 рік 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 108 

609 700 509 700 100 000 100 000 

-  1000 -  Освіта - -  1 050 000 100 000 950 000 950 000 

0211020 1020 -  
Надання загальної середньої освіти за рахунок, 

коштів місцевого бюджету 
-  - 1 050 000 100 000 950 000 950 000 

0211021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

Програма  ,,Опікуємося освітою“  на  2021 рік Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 110 

1 050 000 100 000 950 000 950 000 

-  2000  - Охорона  здоров’я - -  6 511 917 3 511 917 3 000 000 3 000 000 

0212010 2010 0731 
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню 

Комплексна програма  соціального захисту та 

соціального  забезпечення населення на 2021 рік 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 113 

75 000 75 000 -  -  



0212010 2010 0731 
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню 

Програма розвитку та підтримки комунального 

підприємства Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради у 2021 році 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 105 
3 000 000 -  3 000 000 3 000 000 

0212010 2010 0731 
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню 

Програма щодо запобігання поширення пандемії 

вірусних інфекцій на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинська 

лікарня Пирятинської міської ради“ на 2020-2021 

роки 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 104  
 300 000 300 000  -  - 

0212010 2010 0731 
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню 

Програма співфінансування оплати медичних 

послуг, що надаються жителям Пирятинської 

міської громади комунальним підприємством 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 

у 2021 році   

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 106 2 356 917 2 356 917  -  - 

0212110 2110   Первинна медична допомога населенню -  - 780 000 780 000 - - 

0212111 2111 0726 

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги 

Програма співфінансувння оплати медичних 

послуг жителям Пирятинської міської громади в 

частині первинної медико-санітарної допомоги 

для покриття вартості комунальних послуг та 

енергоносіїв КП "Прятинський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги" Пирятинської 

районної ради у  2021 році 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 107 

780 000 780 000  -  - 

  3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення - -  3 189 188 3 189 188 - - 

0213030 3030   

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших 

передбачених законодавством пільг окремим 

категоріям громадян та компенсації за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян 

-  - 252 000 252 000 - - 

0213033 3033 1070 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян 

Комплексна програма  соціального захисту та 

соціального  забезпечення населення на 2021 рік 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 113 

252 000 252 000  - -  

0213050 3050 1070 
Пільгове медичне обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Комплексна програма  соціального захисту та 

соціального  забезпечення населення на 2021 рік 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 113 

194 000 194 000  - -  

0213120 3120   
Здійснення соціальної роботи з вразливими 

категоріями населення 
-  - 712 200 712 200 - - 

0213121 3121 1040 
Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб  

Програма соціальної  підтримки сімей, дітей та 

молоді на 2021 рік 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 111 

712 200 712 200  - -  

0213140 3140 1040 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) 

Комплексна програма  соціального захисту та 

соціального  забезпечення населення на 2021 рік 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 113 
356 500 356 500  -  - 

0213190 3190   Соціальний захист ветеранів війни та праці - -  50 000 50 000 - - 

0213192 3192 1030 

Надання фінансової підтримки громадським 

об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, 

діяльність яких має соціальну спрямованість 

Програма  "Всебічний  захист  соціально-

економічних  прав  ветеранів  війни,  праці,  

військової  служби,  пенсіонерів  та  інвалідів  на  

2021  рік" 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 114 
50 000 50 000 -   - 

0213240 3240   Інші заклади та заходи -   1 624 488 1 624 488 - - 

0213242 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 

Комплексна програма  соціального захисту та 

соціального  забезпечення населення на 2021 рік 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 113 
1 444 488 1 444 488 -  -  

0213242 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 

Програма соціальної  підтримки сімей, дітей та 

молоді на 2021 рік 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 111 

180 000 180 000  - -  



  5000   Фізична культура і спорт -  - 1 001 520 1 001 520 - - 

0215060 5060   
Інші  заходи  з  розвитку  фізичної  культури  та  

спорту 

-  - 

1 001 520 1 001 520 - - 

0215062 5062 0810 

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 

які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні 

Програма  розвитку  фізичної  культури  і 

спортумісцевого  осередку  громадської  

організації  "Всеукраїнське  фізкультурно-

спортивне  товариство  "Колос" у  Пирятинській  

міській  громаді  Полтавської  області  на  2021  

рік 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 112 
1 001 520 1 001 520  - -  

  7000   Економічна  діяльність - -  4 343 000 1 313 000 3 030 000 3 030 000 

0217320 7320   
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення 
-  - 2 700 000 - 2 700 000 2 700 000 

0217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 

Програма розвитку та підтримки комунального 

підприємства Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради у 2021 році 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 105 

2 700 000  - 2 700 000 2 700 000 

0217500 7500   Зв'язок, телекомунікації  та  інформатика -   1 563 000 1 233 000 330 000 330 000 

0217520 7520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації 

Програма  інформатизації Пирятинської міської  

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 117 
1 563 000 1 233 000 330 000 330 000 

0217600 7600   
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю 
-  - 80 000 80 000 - - 

0217680 7680 0490 
Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування 

Програма діяльності  Пирятинської міської ради 

на 2021 рік 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 108 
80 000 80 000 - - 

1200000     

Управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної 

власності 

- -  18 131 000 18 053 000 78 000 78 000 

1210000     

Управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної 

власності 

- -  18 131 000 18 053 000 78 000 78 000 

  6000   Житлово-комунальне господарство  -  - 9 000 000 9 000 000 - - 

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 

Програма  покращення благоустрою  

Пирятинської міської територіальної громади на 

2021 рік 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 116 

9 000 000 9 000 000  - - 

  7000   Економічна  діяльність - -  9 131 000 9 053 000 78 000 78 000 

1217400 7400   
Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство 
- -  9 000 000 9 000 000 - - 

1217460 7460   
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 
- -  9 000 000 9 000 000 - - 

1217461 7461 0456 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Програма  покращення благоустрою  

Пирятинської міської територіальної громади на 

2021 рік 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 116 
9 000 000 9 000 000 - - 

1217500 7500   Зв'язок, телекомунікації  та  інформатика     131 000 53 000 78 000 78 000 

1217520 7520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації 

Програма  інформатизації Пирятинської міської  

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 117 

131 000 53 000 78 000 78 000 

3700000     Фінансове управління Пирятинської міської ради - -  236 800 197 800 39 000 39 000 



3710000     Фінансове управління Пирятинської міської ради - --  236 800 197 800 39 000 39 000 

  7000   Економічна  діяльність - -  106 000 67 000 39 000 39 000 

3717500 7500   Зв'язок, телекомунікації  та  інформатика - -  106 000 67 000 39 000 39 000 

3717520 7520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації 

Програма  інформатизації Пирятинської міської  

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 117 

106 000 67 000 39 000 39 000 

 - 9000 -  Міжбюджетні  трансферти -  - 130 800 130 800 - - 

3719700 9700  - 

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 

бюджетам на здійснення програм та заходів за 

рахунок коштів місцевих бюджетів 

-  - 130 800 130 800 - - 

3719710 9710 0180 

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 

об`єктів спільного користування чи ліквідацію 

негативних наслідків діяльності об`єктів спільного 

користування 

Комплексна програма  соціального захисту та 

соціального  забезпечення населення на 2021 рік 

Рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 року № 113 
130 800 130 800 - - 

X X X УСЬОГО - -  35 517 625 28 320 625 7 197 000 7 197 000 

 

 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення „Про бюджет Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік” 
 

Враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня            

2020 р. № 721-р „Про визначення адміністративних центрів та затвердження 

територій територіальних громад Полтавської області“, яким визначені 

адміністративні центри та затверджені території територіальних громад 

Полтавської області, у 2021 році затверджується бюджет - „Пирятинської 

міської  територіальної  громади“.  

На виконання частини першої та восьмої статті 75 Бюджетного кодексу 

України Міністерством фінансів України листами від 13 серпня 2020 року                     

№ 05110-14-6/25074; від 18 вересня 2020 року № 05110-14-6/28827 та від               

21 вересня 2020 року № 05110-14-6/28961 доведені особливості складання 

проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік.  

Згідно з роз’ясненнями, наданих Міністерством фінансів України, 

схвалення проєктів бюджетів територіальних громад на 2021 рік має 

здійснюватися після формування нового складу виконавчих органів 

відповідних місцевих рад.  

14 вересня 2020 року Уряд схвалив проєкт Закону України „Про 

Державний бюджет України на 2021 рік“ та подав на розгляд Верховної Ради 

України (реєстр. № 4000 від 14.09.2020). 

Проєкт бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 

рік сформовано на підставі чинного бюджетного та податкового законодавства. 
 

 

Соціально-економічний стан 

Пирятинської міської територіальної громади 

Промисловість 

За оцінками у галузі переробної промисловості працює 51 субʼєкт 

господарської діяльності, 110 фізичних осіб-підприємців. Показники роботи 

основних промислових підприємств наведені у таблиці. 

Динаміка розвитку промислових підприємств ОТГ  
(базові показники) 

№ 

з/п 

Найменування підприємства, 

місцезнаходження 

Основні види 

діяльності за КВЕД 

Кількість 

працюючих, осіб 

Обсяг реалізації промислової продукції,   
тис. грн 

Січень- 
червень 

2020 р. 

Січень- 
червень 

2019 р. 

Темп 

росту до 
відповід

ного 

періоду 
минулог

о року, 

% 

01.07.20
20 

01.07. 
2019 

1 

ТОВ „Пирятинський сирзавод“, 

м. Пирятин, вул. Сумська, 1 
 

Код ЄДРПОУ – 00446865 

 
Директор – Барташак Володимир 

Анатолійович 

10.51 Перероблення 
молока, виробництво 

масла та сиру 

(основний); 

46.33  Оптова торгівля 

молочними 

продуктами, яйцями, 
харчовими оліями та 

604 650 
509384,8 

 
509283,5 100,02 



жирами; 

2 

ПАТ „Пирятинський 

м’ясокомбінат“, м.Пирятин, 
вул.Приудайський узвіз, 64 

 

Код ЄДРПОУ – 05421137 
 

Директор – Білоус Владислав 

Борисович 
Тел. 050-3469000 

10.11 Переробка та 

консервування мʼяса,  

10.13 
Виробництво 

продуктів з мʼяса та 

мʼяса домашньої птиці 
 

Розпорядник майна 

боржника - 
арбітражний керуючий 

- Верченко Дмитро 

Валерійович,  
м.Нікополь 

(тел.0676362340) 

8 4 - - - 

3 

ТОВ „Пирятинагроконсерв“, 
м.Пирятин, вул.Європейська, 163 

 

Код ЄДРПОУ – 32021330 
 

Директор -Коноваленко Лариса 

Володимирівна 
Тел.099-756-7645 

 01.11 — 

Вирощування зернових 

культур (окрім рису), 

бобових культур та 

насіння олійних 

культур, 

 01.61 

Допоміжна діяльність у 

рослинництві; 

6 4 - - - 

4 

ТОВ „Агрокон“, м.Пирятин, 

вул.Європейська, 163. 

 
Код ЄДРПОУ-32750228 

 

Директор - Кияниця Андрій 
Васильович, 

Тел. 050- 4614461 

01.11 Вирощування 

зернових культур (крім 
рису), бобових культур 

і насіння олійних 

культур; 
01.13 Вирощування 

овочів і баштанних 

культур, коренеплодів і 
бульбоплодів; 

2 2 - - - 

5 

Філія АТ „Державна продовольчо-

зернова корпорація України“ 

„Пирятинський комбінат 

хлібопродуктів“, 

м.Пирятин, вул.Соборна, буд.52 
 

Код ЄДРПОУ ВП: 37568498 

 

52.10 Складське 

господарство. 
87 92 - - - 

6 

ТОВ „Сільськогосподарське 
підприємство комбікормовий 

завод“, м.Пирятин, вул.Урожайна, 

12 
 

Код ЄДРПОУ - 00687340 

 
Директор -Яковлєв Володимир 

Васильович 

52.10 Складське 
господарство 

(основний); 

46.21 
Оптова торгівля 

зерном, необробленим 

тютюном, насінням і 
кормами для тварин. 

 

41 

 

 
 

40 

 

 
 

- - - 

7 

Пирятинський філіал ТОВ 

„Баришівська зернова компанія“, 

м.Пирятин, вул. Південна, буд. 4 
 

 

Код ЄДРПОУ -  39843554 
 

Керівник – Клепач Володимир 

Михайлович (тел. 050-4129073) 

01.11 Вирощування 
зернових культур (крім 

рису), бобових культур 

і насіння олійних 
культур (основний); 

46.21 Оптова торгівля 

зерном, необробленим 
тютюном, насінням і 

кормами для тварин;  

52.10 Складське 
господарство 

63 63 * * * 

8 

ТОВ „Пирятиндрев“, м.Пирятин, 

вул.Аврущенка, 55 

 
Код ЄДРПОУ – 32750233 

 

Керівник – Ярошенко Сергій 
Григорович (тел.050-6342899) 

16.23 Виробництво 

інших деревʼяних 
будівельних 

конструкцій і 

столярних виробів 
(основний); 16.10 

Лісопильне та 

стругальне 
виробництво; 

16.22 Виробництво 

щитового паркету 

26 

 

29 

 

821,1 

 
1339,0 61,3 

9 
Пирятинське учбово-виробниче 

підприємство Полтавського 

учбово-виробничого обʼєднання 

Код КВЕД 28.29 
Виробництво інших 

машин і устатковання 

15 

 

17 

 

177,0 
 

 

160,0 110,0.6 



„Електроконтакт“ УТОС,     м. 
Пирятин, вул.Єлени, 12 

 

 
Код ЄДРПОУ – 05477511 

 

Директор - Довженко Руслан 
Трохимович (тел.066-073-5497) 

загального 
призначення, н. в. і. у. 

(основний); 

Код КВЕД 17.29 
Виробництво інших 

виробів з паперу та 

картону. 

10 

ТОВ „Оріон“, 

м.Пирятин, вул.Веселкова, 84А 
 

Код ЄДРПОУ -32021346 

 
Директор – 

Артюх Олександр Володимирович 

(тел. 050-3460416) 

31.09 Виробництво 
інших меблів 

(основний); 

16.10 Лісопильне та 
стругальне 

виробництво; 

17 15 
723,5 

 
672,5 107,6 

11 

ТОВ „Машинобудівна компанія 
„Будагромаш“, 

м.Київ, вул.ГенералаНаумова, 48-А 

 

Код ЄДРПОУ- 42283450 

 

Директор - Пінчук Микола 
Іванович, тел.044-4239497 

28.12 Виробництво 

гідравлічного та 
пневматичного 

устатковання; 

28.14 Виробництво 
інших кранів і 

клапанів; 

60 49 * * * 

12 

ДП „Завод „Прапор“, 

м.Пирятин, вул.Фабрична,13 
 

Код ЄДРПОУ - 

31693892 
 

Голова комісії з припинення або 

ліквідатор  - 
Коваль Андрій Іванович          (тел. 

095-4450144) 

25.99 Виробництво 

інших готових 
металевих виробів; 

49.41 Вантажний 

автомобільний 
транспорт 

 

3 3 - - - 

13 

ТОВ „МАЛДС ГРУП“ село Велика 

Круча, вул.Молодіжна, 53 

Код ЄДРПОУ- 34699017 

 

10.11 Виробництво 

м'яса; 

10.12 Виробництво 

м'яса свійської птиці 

30 25 5151,9 10580,5 48,7 

14 

ТОВ „Пирятинський делікатес", 

село Дейманівка, вул.Наглого 

Марка, 46 
 

Код ЄДРПОУ -36313601 
 

Директор - Ананян Рафаел 

(тел.:0992648584, 0535833317) 

0.13 Виробництво 

м'ясних продуктів; 
10.72 Виробництво 

сухарів і сухого 

печива; виробництво 
борошняних 

кондитерських виробів, 
тортів і тістечок 

тривалого зберігання 

375 465 72822,0 82146,4 88,7 

15 

ПП „Дубкан“, 
село Вікторія, вул.Шевченка, 33 

 

Код ЄДРПОУ -41908196 
 

Директор - ГІС Сергій Петрович 

(тел.0502535807, 0960693651) 

13.94 Виробництво 
канатів, мотузок, 

шпагату та сіток; 

14.13 Виробництво 
іншого верхнього 

одягу; 

10 8 8027,4 5584,6 143,7 

 РАЗОМ:  1347 1466 597107,7 609766,5 97,9 

           Довідково: * - інформація подається за місцем реєстрації 

 

Кількість промислових підприємств на території Пирятинської міської 

ОТГ – 15, з них 7 займаються виробництвом промислової продукції, 4 – 

надають послуги промислового характеру, 3 - тимчасово припинили роботу, 1 – 

субʼєкт процедури банкрутства. Станом на 01.07.2020 кількість працюючих у 

промисловості становить 1314 осіб, що на 119 осіб менше, ніж на 01.07.2019.  

За галузєвою структурою більша частина (60%) підприємств відноситься до 

харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції, одне 

підприємство спеціалізується на текстильному виробництві,  два - займаються 

виробництвом виробів з дерева, три – виробництвом машин, устаткування і 

інших металевих виробів.  



На даний час у переліку  статистично великих промислових підприємств 

залишились ТОВ „Пирятинський сирзавод“, ТОВ „Пирятиндрев“, ТОВ 

„Оріон“,  УВП УТОС, ТОВ „Пирятинський делікатес“, ТОВ „МАЛДС-груп“, 

ПП „Дубкан“. 

Обсяг реалізації промислової продукції у січні-червні 2020 року склав 

597,1 млн.грн., що становить 97,9% від обсягів відповідного періоду 

попереднього року.  Зниження допустили усі промислові підприємства, окрім 

АТ „Пирятинський сирзавод“, УВП УТОС, ТОВ  „Оріон“, ПП „Дубкан“, яке 

наростили обсяги реалізації продукції  в межах від 0,02% до 43,7. 

В перерахунку на одну особу наявного населення, що мешкало в громаді 

на початок року,  обсяг реалізації промислової продукції за 1 півріччя 2020 рік 

склав 19525,4 грн., що  на 144,5 грн менше, ніж за 1 півріччя 2019 року. 

(19669,9 грн).  
 

 
Провідним промисловим підприємством  є ТОВ „Пирятинський 

сироробний завод“, який виробляє різноманітні види сирів твердих та мʼяких, 

кисломолочної продукції виключно з натурального молока, без рослинних 

домішок. Торгова марка „Пирятин“ , входить до групи кампаній  „Молочний 

альянс“ і є лідером у галузі виробництва сирів на Україні. Обсяги реалізованої 

підприємством продукції у січні-червні 2020 року склали 509,4 млн.грн, що 

знаходиться на рівні січня-червня 2019 року. У 1 півріччя 2020 року вироблено: 

сирів  твердих  - 987,1 тон (на 229,8 тон менше), сирів  плавлених   - 1004,5 тон 

(на 217,9 тон менше), продуктів молоковмісних твердих 1804,7 тон (на 333,7 

тон менше), сухої молочної сироватки – 1750,7 тон (на 340,2 тон менше), 

продукції з незбираного молока в перерахунку на молоко базисної жирності – 

1515,4 тон (на351,9 тон більше).  На експорт відвантажується майже половина 

виробленої продукції, усього експортуються 27 видів сирів.  На підприємстві 

станом на 01.07.2020 працює 604 працівники або 44,8% від загальної кількості 

осіб, зайнятих в промисловому секторі економіки територіальної громади.  

З 2010 року в с.Дейманівка функціонує ТОВ „Пирятинський делікатес“, 

яке засновано на іноземних інвестиціях та виробляє широкий асортимент  

заморожених напівфабрикатів (пельмені, вареники, млинці, вироби з мʼяса, 

заморожене тісто) та морозива. Торгові марки  SmaCom і EkоSmaC представлеі 



у всіх великих торгівельних мережах, розміщених на території України.  На 

підприємстві запроваджена система сертифікації продукції на відповідність 

стандартам якості - ISO 9001:2009, ISO 22000:2005 и ISO 1402:2000. Крім того, 

діє міжнародна система управління безпекою підприємства – НАССР. У 2016 

році підприємство за участі Інституту громадського здоровʼя ім.А.Н.Марзеєва 

розробило, запровадило у виробництво та постачає на замовлення Міноборони  

продукти харчування широкого асортименту в реторт-пакетах, зокрема, для 

харчування військовослужбовців у зоні бойових дій. Обсяг виробленої 

продукції у 1 півріччі 2020 року склав 1858,2 тони, що на 87,3 тони менше, ніж 

у 1 півріччі 2019 року, реалізовано продукції на суму 72,8 млн.грн. (на 11,4% 

менше). Середньоспискова чисельність становить 375 осіб. 

З 2006 року у с.Велика Круча введено в експлуатацію ТОВ „МАЛДС 

груп“, основним видом діяльності якого є  виробництво мʼяса свійської птиці. 

Підприємство пропонує  поставку м’яса птиці механічної обвалки високої 

якості,  відповідає  ветеринарно - санітарним нормам. Ринки збуту - регіони 

Україны, Росія, Казахстан,  Середня Азія, країни Балтики та інші європейські 

країни. На підприємстві працює 30 осіб, за 6 місяців 2020 року обсяг 

промислової продукції склав  524 тони кормів для тварин та 188 тон мʼяса 

механічної обвалки на загальну суму 5151,9 тис. грн.(на 48,7% менше 

порівняно з 1півріччям 2019 року). 

Виробничу діяльність вже декілька років не здійснювали, надаючи лише 

послуги промислового характеру у сфері зберігання  та доведення до 

кондиційних характеристик зернових культур - Філія ДП „Державна 

продовольчо-зернова корпорація України „Пирятинський КХП“ та ТОВ 

„Сільськогосподарське підприємство комбікормовий завод“.  Завдяки цим 

підприємствам разом з Пирятинським філіалом ТОВ „Баришівська зернова 

компанія“  на теренах громади сконцентровано значний елеваторний потенціал 

(176,8 тис.тон одночасного зберігання зерна у рік). 

 

Потужність одночасного збереження зерна, тис.тон 
 

Найбільші потужності зосереджені на ТОВ „Баришівська зернова 

компанія“, власником істотної частки якої є іноземна компанія (Швеція).  

Бізнесконцепція підприємства передбачає інтегрований підхід до 

сільськогосподарського виробництва. Потужність Пирятинського філіалу з 

одночасного збереження зерна становить 98 тис.тон., переробляється  власна та 

давальницька сировина.  

ТОВ „Сільськогосподарське підприємство комбікормовий завод“  має два 

філіали у м.Пирятин (вулиці Врожайна та Завокзальна). Загальна робоча 

зернова місткість складів  - 39,8 тис.тон, переробляється  власна та 

давальницька сировина. На підприємстві працює 41 особа. Упродовж січня-

ТОВ „Баришевська зернова компанія“ 98 

ТОВ „С/г підприємство „Комбікормовий завод“ 39,8 

Філія ДПДЗКУ „Пирятинський КХП“ 39,0 
Інформація: https://elevatorist.com 



червня 2020 року надано послуг: з приймання зернових -12 151 тон (на 57,5% 

більше ніж у січні-червні 2019 року), зі зберігання зернових – 42104 

тонно/відсотки (на 10% більше), з відвантаження зернових – 27985 тон (на 6% 

менше). Послуги з сушиння та очищення зернових у 1 півріччі 2020 року не 

надавались. 

Пирятинський КХП є філією (відокремленим підрозділом) АТ  „Державна 

ПЗКУ“, яке належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України. Загальна робоча зернова місткість 

складів  39,0 тис.тон. Переробляється тільки давальницька сировина в рамках 

форвардних та закупівельних програм відповідно до умов контракту з 

Китайською національною корпорацією машинної промисловості та 

генеральних підрядів (China National Complete Engineering Corporation). Станом 

на 01.07.2020 кількість працюючих становить 87 осіб.  

 
У 2011 р. в с.Вікторія створено підприємство ПП„Дубкан“ з виробництва 

широкого асортименту канатів, мотузок, шпагату та сіток. На підприємстві 

зайнято 10 осіб. Обсяг реалізації продукції у січні-червні 2020 року становить 

8,0 млн.грн., що на 43,7% більше, ніж у січні-червні 2019 року. Усього в 1 

півріччі 2020 року вироблено 164,9 тис.тонн канатної продукції, що на 40,1% 

більше, н6іж у відповідному періоді 2019 року.  

Різноспрямована динаміка характеризує підсумки роботи підприємств 

деревообробної галузі - ТОВ „Пирятиндрев“ та ТОВ „Оріон“ у січні-червні 

2020 року, основними видами продукції яких є меблі в асортименті, щитовий 

паркет, лісопильні та стругальні матеріали. Якщо ТОВ „Оріон“ збільшив обсяги 

виробництва та реалізації продукції на 7,63% (вироблено 167 комплектів 

меблів, що на 84 компленкти менше ніж у 1 півріччі 2019 року), то ТОВ 

„Пирятиндрев“ скоротив на 38,6% (вироблено 509 м.кв паркету, 75 п/м 

плінтусу, що відповідно на 38,2% та в 11 разів менше ніж у 1 півріччі 2019 

року).  

ТОВ МК „Будагромаш“ є сучасним підприємством, що постійно 

розвивається. Споживачами продукції є сільськогосподарські підприємства, а 

також будівельні і монтажні організації України. Завод виробляє екскаватори-

навантажувачі, бурильно-кранові машини для установки опор ЛЕП на МТЗ-82, 

ГАЗ, КАМАЗ, ХТА-200, ДТ-75, ХТЗ Т-150К, бульдозерне обладнання, відвали, 

жалюзі, двері і ворота для трансформаторних підстанцій, будівельні вагончики, 

огорожі, перила, решітки, паркани, будівельні металоконструкції (колони, 

ферми, балки), нестандартні металоконструкції по кресленнях замовника. Надає 



послуги механічної обробки деталей (пресові, токарні, фрезерні, свердлильні, 

шліфувальні, зварювальні роботи), а також з порошкового фарбування виробів. 

Збережена технологічна база УВП УТОС, на якому працюють переважно 

інваліди по зору (засновник підприємства – Українське товариство сліпих). 

Спеціалізується на виробництві фільтроелементів для очищення палива, 

мастил, повітря в двигунах внутрішнього згорання, компресорах, маслоочисних 

установках. Хоча й обсяги виробництва фільтроелементів мінімізовані (за 6 

місяців 2020 року вироблено 1,75 тис.шт), але все ж більше на 7,8% порівняно 

із минулим роком. На підприємстві станом на 01.07.2020 працює 15 осіб, обсяг 

реалізації промислової продукції склав 177 тис.грн. (на 10,6% більше).  

Продовжуються процеси трансформації окремих підприємств  як 

державної, так і приватної власності. Якщо ДП „Завод „Прапор“ досі  не 

роздержавлено, внаслідок чого матеріальна-технічна база підприємства майже 

зруйнована, ПАТ „Пирятинський мʼясокомбінат“, ТОВ „Пирятинагроконсерв“ 

та ТОВ „Агрокон“ були приватизовані, але власники не виявились 

ефективними господарями та не забезпечили їх належний розвиток та 

конкурентоздатність.   

З 1946 року здійснював діяльність ПАТ „Пирятинський м’ясокомбінат“ 

(утворений на базі пункту по забою худоби з 1890 року). Після роздержавлення 

кінцевим бенефіціарним власником (контролером) став Бахматюк Олег 

Романович (Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул.Сорохтея, 

буд.11-а, кв.15). На даний час виробнича діяльність підприємства призупинена 

у звʼязку із тривалою неплатоспроможністю  – загальна сума боргів оцінюється 

в розмірі 2,0 млрд.грн, з них податковий борг - 10,1 млн.грн.  За поданням 

ініціюючого кредитора - Головного управління ДФС у Полтавській області, 

ухвалою господарського суду Полтавської області від 27.03.2018р. порушено 

провадження у справі про банкрутство ПАТ „Пирятинський мʼясокомбінат“, 

введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна боржника 

призначено арбітражного керуючого Верченка Дмитра Валерійовича 

(м.Нікополь, тел.0676362340,  свідоцтво про право на здійснення діяльності 

арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 

ліквідатора) №808 від 11.04.2013р.) з наданням йому повноважень відповідно 

до положень Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом“.  На даний час процедура розпорядження 

майном ПАТ „Пирятинський мʼясокомбінат“ триває.  

Призупинена діяльність ТОВ „Пирятинагроконсерв“ та ТОВ „Агрокон“, 

власником корпоративних прав яких є одна особа  (Кияниця Андрій 

Васильович, адреса - Київська обл., Васильківський р-н., смт. Глеваха, вул. 

Вокзальна, буд. 39, кв. 12, тел. 050-4614461). Незважаючи на той факт, що у 

статутному капіталі ТОВ „Пирятинагроконсерв“ 50% належить іноземній 

компанії (Республіка Кіпр), інвестиції в розвиток підприємств майже не 

здійснювались. Це призвело до втрати конкурентної позиції цілого переліку 

овоче-фруктових консервів, які багато років користувались попитом на 

внутрішньому і зовнішньому ринках. Відновлення діяльності підприємств не 

планується, верстатний парк демонтовано та вивезено. Враховуючи 



привабливість земельної ділянки, які находиться поряд з трасою Київ-Харків 

очікується її поділ для продажу або здачі в оренду.   

Державне підприємство „Завод „ПРАПОР“ з 15.05.2012 знаходиться  в 

стані припинення. За поданням органу управління  - Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України,  ДП „Завод „Прапор“ 

включено до Переліку обʼєктів державної власності, що підлягають 

приватизації у 2019 – 2021 роках. 

 
Довідково: Обсяг реалізації промислової продукції з початку створення ОТГ 

 

№ 
з/п 

Найменування 
підприємства, 

місцезнаходження 

Обсяг реалізації промислової продукції, 
тис. грн 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 ТОВ „Пирятинський 

сирзавод“. 
: м. Пирятин, вул. Сумська 

1 

618954 864180,9 1275920,0 1262408,5 1000919,6 

 

2 ПАТ „Пирятинський 

м’ясокомбінат“ 
м. Пирятин, вул. 

Приудайський узвіз 64 

- - - 10.04.2018 - 

порушено 
справу про 

банкрутство 

- 

3 ТОВ 

„Пирятинагроконсерв“, м. 

Пирятин, вул. Європейська 
163 

Виключено із моніторингу 

у звʼязку із зменшенням 

кількості працівників до 
10 осіб 

- - - Тимчасово 

призупинено 

діяльність 

4 ТОВ „Агрокон“, м. 

Пирятин, вул. Європейська 
163 

Виключено із моніторингу 

у звʼязку із зменшенням 
кількості працівників до 

10 осіб 

- - - Тимчасово 

призупинено 
діяльність 

5 Філія ДП „Державна 

продовольчо-зернова 
корпорація України 

„Пирятинський КХП“, м. 

Пирятин, вул. Соборна 52 

Виключено із моніторингу 

у звʼязку з припиненням 
виробництва продукції 

(надають лише послуги 

промислового характеру) 

- - - - 

6 ТОВ 
„Сільськогосподарське 

підприємство 
комбікормовий завод“ м. 

Пирятин, вул. Урожайна 12 

Виключено із моніторингу 
у звʼязку з припиненням 

виробництва продукції 
(надають лише послуги 

промислового характеру) 

- - - - 

7 Пирятинський філіал ТОВ 

„Баришівська зернова 
компанія“ 

* * * * * 

8 ТОВ „Пирятиндрев“, м. 

Пирятин, вул. Аврущенка 
55 

1252,9 1015,2 3498,4 2790,07 2284,3 

 

9 УВП УТОС, м. Пирятин, 

вул. Єлени 12 

392,3 356,5 681,3 611,25 565,9 

10 ТОВ „ОРІОН“, м. Пирятин, 

вул. Веселкова 84А 

1097,1 1211,1 1530,7 1715,20 1961,2 

 

11 ТОВ „ВК Будагромаш“: 
м.Київ, 

вул.ГенералаНаумова, 48-А 

* * * * * 

12 ДП „Завод „Прапор“, 
м.Пирятин, 

вул.Фабрична,13 

15.05.2012 - в стані 
припинення 

- - - - 



13 ТОВ „МАЛДС ГРУП“ село 

Велика Круча, 

вул.Молодіжна, 53  

 
 

 

Розташовані в населених пунктах, які приєднані до Пирятинської міської ОТГ відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 721-р „Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Полтавської 

області”  

14 ТОВ „Пирятинський 
делікатес", 

село Дейманівка, 

вул.Наглого Марка, 46 

15 ПП „Дубкан“, 

село Вікторія, 
вул.Шевченка, 33  

 Разом по ОТГ 621,7 866,8 1281,6 1267,5 1005731,0 

                        * - Інформація подається за місцем реєстрації 

 

Сільське господарство 

У галузі сільського господарства здійснюють діяльність 64 

сільськогосподарських підприємства, 22 фермерських господарства,  6 

сільськогосподарських кооперативів.  Площа сільгоспугідь (по всіх 

товаровиробниках, включаючи підсобні господарства) складає - 64,5 тис. га, у 

тому числі : ріллі 43,9 тис. га., пасовищ 0,113 тис. га. Фермерськими 

господарствами обробляється – 3,2 тис. га. сільськогосподарських угідь. Валова 

продукція сільськогосподарського виробництва у 2019 році складала 383,4 млн. 

грн. У структурі сільськогосподарського виробництва переважає  рослинництво 

- 93,5 %, частка тваринництва становить  6,5% . Основні галузі рослинництва: 

вирощування зернових та технічних культур, соняшника, сої. Основні галузі 

тваринництва: скотарство, свинарство. У структурі посівних площ у 2019 році 

питома вага соняшнику становила 15,0%, що на 2,3 відсоткових пункти нижче 

ніж у 2018 році. 

За оцінками загальна кількість зайнятих у сільському господарстві 

становить 692 особи, переважна більшість яких працює в галузі рослинництва. 

Станом на 1 серпня 2020 року зібрана площа зернових і зернобобових 

культур у підприємствах  складає 4299 га, що становить 72% від показника 

минулого року.  Обсяг виробництва (валовий збір) у початково оприбуткованій 

масі  зменшився проти минулого року на 38,3% і складає 192596 ц, урожайність 

з 1 га зібраної площі -  44,8 ц (на 14,8% менше). 

Середній відсоток виплати орендної плати за земельні паї  збільшився з 

9,7% у 2018 році до 10,1% у 2019 році.   

У 2020 році в селі Калинів Міст ТОВ „Калиновомостівське“ (директор 

Зубенко А.І.) відкрито цех з вирощування грибів. 

Станом на 1 серпня 2020 року в підприємствах утримувалось  2720 голів 

ВРХ, у тому числі корів - 1307 голів.   У першому півріччі  2020 року 

підприємствами реалізовано на забій 184 т сільськогосподарських тварин (у 

живій масі), що на 15,8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого 

року, вироблено 4804 т молока (на 29,0% більше). Середній надій молока від 

однієї корови за 2019 рік становить 7157 кг (6 місце у загальнообласному 

показнику). 

В рамках Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу 

Полтавщини за пріоритетними напрямами на період до 2020 року отримали 

дотацію на наявні 481 бджолосім’ю 10 бджолярів на загальну суму 96,8 тис.грн. 



 

Перелік сільськогосподарських кооперативів 

 

Кількість особистих селянських господарств станом на 01.09.2020 – 1375, 

у тому числі Пирятинська міська ОТГ в межах від 01.01.2020 – 1331 особа, 

Куріньківська сільська рада – 44 особи (за підрахунками починаючи з 2017 

року), площа земель, наданих в користування ОСГ – 62,9916 га. 
Джерело інформації: веб-сайт Пирятинської міської ради – дані оціночні на підставі рішень про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  або  проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення ОСГ 

Малий бізнес 

За оцінками переважна більшість функціонуючих субʼєктів 

господарювання  територіальної громади відноситься до сфери малого бізнесу 

(69% від загальної кількості ФОПів та 95,9% від загальної кількості 

юридичних-осіб). Поділ суб’єктів малого бізнесу за видами економічної 

діяльності   свідчить, що як для малих підприємств, так і для ФОПів, найбільш 

розвиненим видом діяльності є торгівля товарами, роботами, послугами.  

Необхідно зазначити, що структура малого бізнесу у м.Пирятині більш 

розгалужена за рахунок розвитку виробничої діяльності та сфери послуг, на 

відміну від сільської місцевості, де все ж переважають підприємства торгівлі та 

громадського харчування, і розвиток сфери послуг явно недостатній.  

Мережа торгівлі та сфери послуг налічує: 

1 - ринок – ПП РССТ „Пирятинський  ринок“ ; 

Назва ЄДРПОУ Адреса Кількість 

членів, 

осіб 

Розміри  

внеску до 

статутного 

фонду, грн 

Код КВЕД Керівник Дата 

державної 

реєстрації 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАР

СЬКИЙ 

ВИРОБНИЧИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"СМОТРИКІВСЬКИЙ" 

03773151 

37042, Полтавська 

обл., Пирятинський 

район, село 

Смотрики 

585 3536000.00 

01.11 Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

(основний); 

КОМАР ВІКТОР 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Тел. 

80535860132 

14.02.2000 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАР

СЬКИЙ 

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"СМОТРИКІВСЬКИЙ" 

40925912 

37042, Полтавська 

обл., Пирятинський 

район, село 

Смотрики, 

ВУЛИЦЯ 

ГРУШЕВСЬКОГО, 

будинок 38 А 

Інформаці

я відсутня 
0.00 

01.11 Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), 

бобових культур і 

насіння олійних 

культур 

(основний); 

ТИМІНЬКО ВІКТОР 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Тел.0684729148 

Е-мейл: 

BerezanGrom@ukr.ne

t 

31.10.2016 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАР

СЬКИЙ 

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"ПИРЯТИНСЬКИЙ 

СТЕП" 

40946838 

37000, Полтавська 

обл., Пирятинський 

район, місто 

Пирятин, ВУЛИЦЯ 

КОРОЛЕНКА, 

будинок 9 

Інформаці

я відсутня 
0.00 

01.61 Допоміжна 

діяльність у 

рослинництві 

(основний) 

ПЕДЯШ 

ОЛЕКСАНДР 

ГРИГОРОВИЧ 

Тел.80996234554 

08.11.2016 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАР

СЬКИЙ 

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"КАПЛИНО" 

41568169 

37031, Полтавська 

обл., Пирятинський 

район, село 

Каплинці, ВУЛИЦЯ 

МИРУ, будинок 68 

Інформаці

я відсутня 
0.00 

01.13 Вирощування 

овочів і баштанних 

культур, 

коренеплодів і 

бульбоплодів 

(основний); 

АНДРІЙЧЕНКО 

ТЕТЯНА ІВАНІВНА 

-тел.80954682456 

06.09.2017 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАР

СЬКИЙ 

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"ВИШЕНЬКА" 

40859599 

37023, Полтавська 

обл., Пирятинський 

район, село 

Вишневе, ВУЛИЦЯ 

ГОСПОДАРСЬКИЙ 

ДВІР, будинок 11А 

Інформаці

я відсутня 
0.00 

01.61 Допоміжна 

діяльність у 

рослинництві; 

ІЛЬНИЦЬКИЙ 

ВАСИЛЬ 

ВАСИЛЬОВИЧ 

Тел.80970219182 

28.09.2016 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАР

СЬКИЙ 

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ 

КООПЕРАТИВ 

"БЕРЕЗОВОРУДСЬКИ

Й НЕКТАР" 

42656711 

37040, Полтавська 

обл., Пирятинський 

район, село 

Березова Рудка, 

ВУЛИЦЯ МИРУ, 

будинок 27 

3 0.00 

01.24 Вирощування 

зерняткових і 

кісточкових 

фруктів; 

ЦИГАНКО 

НАТАЛІЯ 

МИКОЛАЇВНА 

Тел.80979951317 

29.11.2018 



2 - торгово-розважальні комплекси (ФОП Бугайова Л.В., ФОП Якименко  

А.І.); 

46 - закладів ресторанного господарства (у тому числі: 34 кафе (11 з них у 

селах), 2 ресторани, 5 кав’ярень, 3 їдальні, 2 кафетерні відділи); 

160 - торговельних об’єкти по реалізації продовольчих та змішаних груп 

товарів (з них 56  обʼєктів – у селах); 

109 - торговельний об’єкт по реалізації непродовольчих груп товарів (з 

них 8 – в селах); 

1 - спортивно-дозвільний  центр; 

1 - туристичне  агентство; 

2 - лазні  (приватні); 

2 - приватні стоматологічні кабінети; 

17 - об’єктів по наданню різноманітних послуг у сфері  побутового 

обслуговування  (фото,   ремонт автомобілів, взуття,  холодильного обладнання 

та  пральних  машин,    пошиву та ремонту одягу); 

7 - об’єкти  по наданню  пасажирських, вантажних  перевезень та 

поштових відправлень (з них 3 – в селах); 

3 - офісні приміщення  по  наданню послуг кабельного телебачення та  

безпровідникового інтернету; 

23 - об’єкти по наданню перукарських  послуг ( у тому числі: 18 

перукарень та  5 салонів краси), з них 1 – в селі; 

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

броньованих дверей,  та їх встановлення; 

6 – ветаптек (1 – в селі); 

3 - ломбарди; 

2 - пункти  по прийому  макулатури; 

1 - пункт   по  прийому   склотари; 

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

13 – АЗС (дві АЗС в селах: Олександрівка та В.Круча); 

3 - газозаправні  пункти. 

У 2020 році мережа торгівлі розширена за рахунок відкриття магазину з 

продажу очищеної та газованої води (ФОП Клижко О.М. м.Гребінка).  

На території населених пунктів громади функціонують товаровиробники, 

які відносяться до малого бізнесу:  

ТОВ „АГРОВІКА“ (директор Шаповал Д.Г.) по вирощуванню 

сільськогосподарських культур, розведення ВРХ та  свиней; 

3 цехи по виробництву меблів (ФОП Вірченко А., ФОП Коробка О.,  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 цехи по виробництву металевих конструкцій, металевих парканів, 

виробів з деревини, лісопильних та стругальних послуг (ФОП Сокур В.Ю., 

ФОП Симоненко О.В.); 



1 обʼєкт по виробництву виробів із бетону, гіпсу та  цементу (декоративні  

паркани)  (ФОП Мельникович М.М.); 

1 обʼєкт по виробництву віконно-дверних  конструкцій (ФОП 

Снаговський О.О.); 

1 цех  по виробництву виробів із бетону, гіпсу та  цементу (декоративні  

паркани) та тротуарної   плитки  (ФОП Чорнобиль  А.Б.); 

1 майстерня з ремонту холодильного та іншого обладнання (ФОП 

Довженко С.В.);  

2 міні-пекарні  по виробництву   хліба  та  хлібобулочних виробів (ФОП 

Яременко О.О. та ФОП Маслак О.В.); 

2 цехи по виробництву макаронних виробів (ФОП Шокодько А.В.,             

Тарасенко О.М.). 

Також на території громади функціонують торгівельні обʼєкти з широким 

асортиментом товарів різних груп, які є філіалами великих компаній – „Фора“, 

„Продукти 524“ (АТБ), „Хвилинка“. У 2020 році до їх переліку додано магазин 

„Оптовичок“ ФОП Лихман Едуард (м.Кременчук), який здобув любов покупців 

за низькі ціни, широкий асортимент харчових продуктів та побутової хімії, 

якісне обслуговування.   

Позитивно себе зарекомендувала на внутрішньому ринку фірмова 

торгівля місцевих товаровиробників – ТОВ „Пирятинський сирзавод“, ФОП 

Яременко О.О., ФОП Маслак В.О., ФОП Тарасенко О.М., ФОП Тарасенко О.М.  

З метою контролю за динамікою цін та вжиття оперативних заходів для 

недопущення цінових перекосів на продовольчому та інших ринках проводився 

щомісячний  моніторинг цін на основні харчові товари та нафтопродукти на 

території підприємства Пирятинської РССТ „Пирятинський  ринок”, великих  

супермаркетів та місцевих АЗС та АГЗС. У другій половині 2020 року 

відмічаються певні коливання вартості окремих видів товарів, зокрема у межах 

3-5% підвищилась ціна на ПММ, олію, гречку, рис, борошно, ковбасні вироби, 

до 20% - на цукор, з іншого боку, дещо знизилась ціна на „борщовий набір“ - 

цибулю, картоплю, моркву та буряк. 

Інвестиційна діяльність 

Загальний обсяг інвестицій в соціально-економічний розвиток 

Пирятинської ОТГ у 2019 році склав 106,2 млн.грн., що на 15,5 млн.грн. більше 

в порівнянні з 2018 роком. В галузевій структурі найбільший обсяг капітальних 

інвестицій (50%) належить промисловим підприємствам (52,9 млн. грн).  

 
Галузева структура інвестицій  Обсяг 

залучених 

інвестицій за 

2017 рік, 

тис.грн 

Обсяг 

залучених 

інвестицій за 

2018 рік, 

тис.грн 

Обсяг 

залучених 

інвестицій 

за 2019 рік, 

тис.грн 

Сільське господарство 30788,7 3705,0 21260,8 

Лісове господарство 2678 4275,4 872,3 

Підприємства комунального 

господарства 
10354,9 6567,8 1756,1 
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Порівняльний аналіз інвестиційної діяльності, тис.грн

2017 рік 2018 рік 2019 рік

Промисловість 94334,9 58803,1 52929,6 

Торгівля(АТБ) - - 20571,5 

Освіта ДНЗ 1621,4 3204,0 2657,4 

Освіта ЗНЗ 9100,3 10028,1 3679,1 

Освіта ПНЗ 468,1 1450,9 166,2 

Спорт 105,0 1068,4 858,2 

Культура 337,8 286,6 552,7 

Розвиток ІТ технологій 1580,8 1306,6 934,0 

РАЗОМ 151369,9 90695,9 106237,9 

 

У промисловому секторі продовжилося оновлення матеріально – 

технічної бази підприємств та введення в експлуатацію нових об’єктів 

будівництва. Найбільш інвестиційно – активними підприємствами залишаються 

ТОВ „Пирятинський сирзавод“ (завершено будівництво власних очисних 

споруд; загальна вартість інвестицій - 24,3 млн.грн.) та Пирятинський елеватор 

ТОВ „Баришівська зернова компанія“ (придбано теплогенератор TEFF, 

зерносушка, транспортери та ін. загальною вартістю 23,7 млн.грн.). Загальний 

обсяг інвестицій по галузі склав 52,9 млн.грн.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Підприємствами та виробниками сільськогосподарської продукції 

зареєстровано 13 одиниць сільськогосподарської техніки загальною вартістю 

21,3 млн.грн. проти лише 3,7 млн.грн. роком раніше. Таке різке збільшення 

пояснюється придбанням виробниками нової, більш дороговартісної техніки, а 

не виключно техніки, що була у використанні, як це відбувалося в 2018 році.  
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Основними напрямами інвестування у лісовому господарстві були 

оновлення матеріально – технічної бази (ДП „Пирятинське лісове 

господарство“ придбало 2 двигуни до транспортних засобів, стрічкову 

пилораму, пожежний модуль, 2 верстати, мульчувач) та покращення умов 

короткострокового відпочинку і розвиток науково – дослідної роботи серед 

молоді (НПП „Пирятинський“). Загальна вартість інвестицій склала 872,3 

тис.грн. проти 4275,4 тис.грн. в 2018 році. Зменшення пояснюється 

завершенням в 2018 році комплексу дій із здійснення природоохоронних 

заходів (1365,3 тис.грн.) та реалізацією проєкту ЄС „План управління 

Смарагдовим об’єктом НПП „Пирятинський“ (50,0 тис.євро). 

Капітальні інвестиції в розвиток житлово-комунальних підприємств у 

2019 році склали 1,8 млн.грн. (проти 6,6 млн.грн. роком раніше), у тому числі 

на ремонт спрямовано 311,9 тис.грн, на придбанння основних засобів 

виробництва – 1,4 млн.грн. Зниження обсягу інвестицій в 2019 році 

пояснюється передачею в 2018 році витрат міською радою з капітального 

ремонту вуличного освітлення на баланс КП „Каштан“ вартістю 4880,6 тис.грн.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрями 
КП 

„Каштан“ 

Пирятинські 

Госпрозрахункові 

очисні споруди 

КП 

„Готель“ 

КП 

„Пирятинській 

міській 

водоканал“ 

Разом 

Капітальне 

будівництво 
- - - - - 

Ремонт 261,9 - 50,0 - 311,9 

Придбання 

основних засобів 
597,2 143,0 78,0 626,0 1444,2 

Всього 859,1 143,0 128,0 626,0 1756,1 



 
 

Триває процес модернізації освітніх закладів та оновлення і поповнення 

їх матеріально-технічної бази. Загальна сума інвестицій в галузь протягом 2019 

року склала 6,6 млн.грн..  

 

 
Зменшення пояснюється завершенням в 2018 році таких дороговартісних 

проєктів як будівництво спортивного майданчику в ліцеї(1,3 млн.грн.), 

реконструкція мережі водовідведення в школі №4 (502,3 тис.грн.), 

реконструкція покрівлі школи №6 (1978,9 тис.грн.). 

 

Заклади загальної середньої освіти 

Назва закладу 
Всього, 

тис.грн. 

Ліцей 1375,3 

Школа №6 943,4 

Школа №4 1360,4 

Всього 3679,1 



 

 
 

 

 

 

Заклади дошкільної освіти 

Назва закладу 
Всього, 

тис.грн. 

Берізка 233,8 

Пролісок 321,8 

Ромашка 1483,7 

Сонечко 109,1 

Червона шапочка 273,5 

Калинка (Калинів Міст) 16,7 

Ромашка (Олександрівка) 218,8 

Всього 2657,4 
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Дошкільні навчальні заклади

 
 



Заклади позашкільної освіти  

Назва закладу 
Всього, 

тис.грн. 

ЦДЮТ 123,9 

СЮТ 42,3 

Всього 166,2 

 

 
 

В розвиток фізкультури і спорту (ДЮСШ) залучено 858,2 тис.грн. (проти 

1068,4 тис.грн. в 2018 році). Завдяки участі міської ради в обласній Програмі 

розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки, за кошти обласного 

бюджету закуплено штучне покриття для спортивного майданчику розміром 

42х22м на території Пирятинського ліцею (739,5 тис.грн.), за кошти бюджету 

ОТГ оновлювалася матеріальна база ДЮСШ (118,4 тис.грн.).  

 

 
 

Капітальні інвестиції в сектор культури склали 493,8 тис.грн.. Збільшення 

пояснюється передачею з балансу Пирятинської районної ради на баланс 

Пирятинської міської ОТГ приміщення районного будинку культури та 

створення на його базі Культурно – громадського центру.  

 



 
 

Назва закладу 
Всього, 

тис.грн. 

Культурно – громадський центр 476,2 

Музей 17,0 

Школа естетичного виховання 58,9 

Всього 552,7 

 

 
 

Продовжився розвиток сфери ІТ технологій: кошти спрямовані на 

супровід та продовження ліцензії програмного забезпечення, яке 

використовується структурними підрозділами, антивірусного програмного 

забезпечення, придбання блоків безперебійного живлення, серверної шафи, 

комп’ютерної техніки, багатофункціональних пристроїв. Загальна сума 

освоєних коштів – 934,0 тис.грн. 

 



 

 

Зовнішньоекономічні відносини 

Останнім часом спостерігається інтенсифікація зовнішньоекономічних 

відносин Пирятинської міської ОТГ, що є важливою умовою  економічного 

зростання регіону в цілому. Суб’єктами  міжнародних економічних зв'язків 

виступають міська рада, місцеві та іноземні підприємства. Найбільш 

розвиненими видами  зовнішньоекономічної діяльності є:  зовнішньоекономічні 

партнерські зв’язки, експортно-імпортні операції місцевих підприємств,  прямі 

іноземні інвестиції в економіку регіону.  

Виконком міської ради проводить системну роботу по налагодженню 

зв’язків з іноземними партнерами. В рамках  Угоди між гміною Лєжайськ 

(Республіка Польща) та містом Пирятин з партнерства та подальшого розвитку 

господарських та культурних відносин від 30.06.2012 здійснюються заходи по 

відновленню регулярного обміну делегаціями для вивчення передового досвіду 

у сфері ЖКГ та муніципального управління, щорічного Міжнародного 

фестивалю українсько-польської культури „Пирятин-FEST“.  В рамках Угоди 

про встановлення партнерських звʼязків між Пирятинською міською радою 

(Україна) та  Асоціацією Українців в Ірландії (18.08.2018) планується 

підтримувати обмін в галузях культури, мистецтва та освіти. Встановлюються 

партнерські зв’язки з містами-побратимами м.Комло (Угорщина), м.Абакан 

(Росія) та м.Єлена (Болгарія).  

23 травня 2019 року Пирятинська міська ОТГ підписала меморандум про 

наміри співробітництва з муніципалітетом Єкабпілс (Латвія) 

(http://pyriatyn.org.ua/news/p3608).  

27 лютого 2020 року підписано Протокол про наміри про співпрацю для 

встановлення і розширення партнерських відносин у сфері економіки і бізнесу, 

освіти і культури, охорони здоров’я, спорту і туризму, а також 

енергозбереження, охорони навколишнього середовища з Щучинським 

районним виконавчим комітетом Гродненської області (Білорусь) 

http://pyriatyn.org.ua/news/p4718. 

 Зовнішньоторговельний оборот  товарів і  послуг за 2015-2018 роки зріс  

більше, ніж в два рази,  з  8,9 млн.дол.США  до 18,9 млн.дол.США і має 

позитивне сальдо. Експортні поставки здійснювали АТ „Пирятинський 

сирзавод“, ТОВ „Пирятиндрев“, ДП „Пирятинський лісгосп“. Продукція, яка 

відвантажується на експорт  переважно має високий рівень доданої вартості - 

http://pyriatyn.org.ua/news/p3608
http://pyriatyn.org.ua/news/p4718


сири тверді і плавлені, суха демінералізована молочна сироватка,  та окремі 

вироби з дерева із  невисоким рівнем обробітку – паркет, брус деревини. 
 

Зовнішньоторговельний оборот 

 товарів та послуг підприємств Пирятинської міської ОТГ, 
тис. дол. США  

  2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Зовнішньоторговельний оборот 8941,0 11889,8 18036,1 18854,5 

Експорт 8613,7 10606,4 15194,7 15848,1 

Імпорт 327,3 1283,4 2841,4 3006,4 

Сальдо 8286,4 9323,0 12353,3 12841,7 

Довідково  - курс долара США на 31.12, грн. за 1 

дол. 

24,0007 27,1909 28,0672 27,6883 

  Позитивна динаміка  імпорту формувалась під впливом інноваційної 

спрямованості промислового та сільськогосподарського  секторів, які 

закуповували з поза меж України високотехнологічні машини, обладнання, 

устаткування для новозбудованих об’єктів та технічного переоснащення 

діючих підприємств, зокрема: АТ „Пирятинський сирзавод“, ТОВ 

„Баришевська зернова компанія“, ТОВ „Сільськогосподарське підприємство 

комбікормовий завод“, ТОВ „Пирятиндрев“. 

Співвідношення експортно-імпортних операцій, тис.дол.США 

2015р.
2016р.

2017р.
2018р.

8613,7 10606,4
15194,7 15848,1

327,3
530,3

1063,6
3006,4

Імпорт

Експорт

 
 

Відмічається певне зростання інвестиційного попиту з боку іноземних 

інвесторів - накопичені обсяги прямих іноземних інвестицій поступово 

зростають і в перерахунку на одну особу населення станом на 01.10.2018 року 

становили 259,7 дол.США. За структурою  іноземний інвестиційний капітал 

складається з портфельних та грошових вкладень в статутні фонди суб’єктів 

господарювання, що здійснюють діяльність на території громади. За видами 



економічної діяльності  їх більшість спрямована на розвиток реального сектору 

економіки, сфер фінансів  та  з виробництва і продажу нафтопродуктів.  
 

 31 грудня 

2015р. 

31 грудня 

2016р. 

31 грудня 2017р. 30 вересня 

2018р. 

Загальний обсяг прямих 

іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) 

в розрахунку на одну 

особу населення, 

дол.США 

 

210,9 

 

202,9 

 

257,6 

 

259,7 

Темпи росту, % * 96,2 122,1 100,8 
 

За географічною структурою інвестиційний капітал переважно поділений 

між країнами Євросоюзу: Республікою Кіпр (6 підприємств), Австрія (3 

підприємства), Сполучене Королівство (2 підприємства), Швеція, Швейцарія, 

Нідерланди, Франція, Угорщина, Татарстан (Росія) і Гон Конг (по одному 

підприємству). 

Іноземні партнери будують свій бізнес відповідно до сучасних світових 

стандартів, це стосується і менеджменту персоналу, а також якості сервісного 

обслуговування та зовнішнього вигляду підприємств. Таким чином, на 

території об’єднаної громади  іноземний капітал вносить суттєвий вклад в 

підготовку економіки України до європейської інтеграції, адже з локальних 

територій де впроваджуються європейські цінності складатиметься загальна 

картина готовності суспільства до нової філософії життя. 
 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій  

в розрахунку на одну особу населення, дол.США 
 

  

 

 

 
 

 

         
ДОВІДКОВО: 
Суб’єкти підприємницької діяльності, статутний капітал яких 

заснований на іноземних інвестиціях 

Країна походження засновника-

нерезидента 

ТОВ „АТБ маркет“  Республіка Кіпр 

ТОВ „Пирятинагроконсерв“ Республіка Кіпр 

ТОВ “Баришівська зернова компанія“ (філіал)  Швеція 

ТОВ „Пирятинтеплопостачання“ Гон Конг 

ТОВ „УкрагроНПК“  Швейцарія, Угорщина, Австрія 

Дочірнє підприємство „Втормет-Пирятин“  

ВАТ „Полтававтормет“ 

Сполучене Королівство 

ПАТ КБ„Приватбанк“  Республіка Кіпр 

Пирятинське відділення Полтавської обласної дирекції АТ 

„Райфайзен“ Банк „Аваль“           

Сполучене Королівство, Австрія 

Відділення  ПАТ „КРЕДІ АГРІКОЛЬ  БАНК“  в м. Пирятин  Франція 

АЗС 16/069 ПАТ „Укрнафта“  Республіка Кіпр 

ПАТ „Кременчукнафтопродуктсервіс“ Республіка Кіпр 



ТОВ „Вест ойл груп“ АЗК „WOG“  Нідерланди 

ТОВ „Золотий екватор“  Республіка Кіпр 

АЗС ТОВ „Надія“ ТОВ „Лукойл“. в межах с. Олександрівка  Австрія 

Нафтобаза „Пирятинська“ Полтавської  філії ТОВ „Татнєфть-

АЗС Україна“ 

Республіка Татарстан, Росія 

 

Оцінка надходжень доходів до бюджету  Пирятинської   

міської  об’єднаної  територіальної громади за 11 місяців 2020 року 

 

Протягом 11 місяців 2020 року до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади по загальному та спеціальному фондах з врахуванням 

міжбюджетних трансфертів, без врахування власних надходжень бюджетних 

установ, при затвердженому плані із змінами 144 734,3  тис. грн. фактично 

надійшло 151 502,8  тис. грн., що становить 104,7% від плану. Перевиконання 

затвердженого плану склало 6 768,5  тис. грн. 

До загального фонду бюджету громади, з врахуванням міжбюджетних 

трансфертів, при плані 143 036,8 тис. грн., фактично надійшло 150 550,6 тис. 

грн., що становить 105,3%. Сума перевиконання становить 7 513,8  тис. грн. 

До загального фонду бюджету громади, без врахування міжбюджетних 

трансфертів, при плані 97 461,3 тис. грн., фактично надійшло 105 160,4 тис. 

грн., що становить 107,9%. Сума перевиконання становить 7 699,0  тис. грн. 

Надходження доходів у січні - листопаді 2020 року зросли у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року на 11 666,8 тис. грн., або на 12,5%. 

До спеціального фонду бюджету з врахуванням міжбюджетних 

трансфертів, без врахування власних надходжень бюджетних установ, при 

затвердженому плані 1 697,5  тис. грн., фактично надійшло 952,2  тис. грн., або 

на 56,1%. Сума недовиконання становить 745,4  тис. грн.  Причиню  

невиконання  є  неотримання  коштів  із  спеціального  фонду  обласного  

бюджету  в  сумі  750,0 тис. грн.  на  співфінансування будівництва 

артезіанської свердловини у місті Пирятин Пирятинського району Полтавської 

області. Коригування.  

До спеціального фонду бюджету, без врахування міжбюджетних 

трансфертів та власних надходжень бюджетних установ, при затвердженому 

плані  95,0 тис. грн., фактично надійшло 99,6  тис. грн., або перевиконано на 

104,9%. Сума перевиконання становить  4,6 тис. грн. 

Фактичне виконання по бюджетоутворюючих видах доходів загального 

фонду бюджету у січні - листопаді 2020 році наступне: 

• податок та збір на доходи фізичних осіб - 45 702,3 тис. грн.; 

•  акцизний  податок  -  36 342,8 тис. грн.;   

•  плата  за  землю  -  9 664,7  тис. грн.; 

• єдиний  податок - 10 585,5  тис. грн.; 

•  податок  на  нерухоме  майно  - 1 481,7  тис. грн.;   

• плата за надання адміністративних послуг - 587,2 тис. грн;. 

•  податок на прибуток підприємств - 223,2 тис. грн. 
 



Параметри формування показників  

доходів бюджету Пирятинської міської територіальної громади 

на 2021  рік 
 

В основу формування обсягів доходів і видатків бюджету Пирятинської 

міської територіальної громади на 2021 рік покладено вимоги положень 

Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу 

України, інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та 

міжбюджетних відносин. 

При прогнозуванні дохідної частини бюджету Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік були враховані статистичні показники, що 

використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків і зборів, 

очікувані макропоказники економічного і соціального розвитку територіальної  

громади в 2020 році і прогнозні на 2021 рік, а також фактичне виконання 

дохідної частини бюджету міської територіальної громади за результатами 

2017-2019 років та 10 місяців 2020 року. 

Виконання бюджету Пирятинської міської  територіальної  громади у 

2020 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 

глобальну економічну активність, зменшення обсягів торгівлі, споживчої 

активності населення, скорочення виробництва та інвестицій.  

При прогнозуванні дохідної частини бюджету Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік варто відмітити наступні фактори, які 

впливають на формування дохідної частини бюджету. 

У зв’язку  із  внесесеними  змінами  до  прикінцевих  положень 

Бюджетного кодексу України з  1 січня 2021 року,  як  виняток,    залишається   

зарахування частини акцизного податку (13,44 відсотка) з виробленого в 

Україні та ввезеного на митну територію України пального до місцевих  

бюджетів.  З  2022  року  даний  вид  надходжень  планується  зараховувати до 

спеціального фонду державного бюджету на розвиток дорожнього 

господарства.      

З 1 січня 2021 року згідно Закону України від 20 вересня 2019 року           

№ 132-ІХ „Про внесення змін в деякі законодавчі акти України стосовно 

стимулювання інвестиційної діяльності в Україні“ відмінено перерахування до 

місцевих бюджетів коштів пайової участі для створення і розвитку 

інфраструктури. 

 

Основні показники проєкту  бюджету Пирятинської  міської   

територіальної громади на 2021 рік 
 

Доходи 

Обсяг доходів загального і спеціального фондів  бюджету Пирятинської  

міської  територіальної громади прогнозується на рівні 296 000,0 тис. грн, в  



тому числі обсяг загального фонду - 292 789,5 тис. грн, обсяг спеціального 

фонду - 3 210,5 тис. грн.  

Доходи загального фонду на 2021 рік, без врахування міжбюджетних 

трансфертів заплановані в сумі 201 000,0 тис. грн,  

В розрізі основних бюджетоутворюючих податків бюджету очікується 

наступне виконання.  

По основному джерелу надходжень бюджету - податку на доходи 

фізичних осіб (код доходів 11010000) очікується надходження в сумі 102 264,1  

тис. грн.  Питома вага податку у прогнозному обсязі доходів загального фонду 

бюджету, без врахування міжбюджетних трансфертів, становить 60,2%. 

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 6 500 грн., прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб - до 2 481 грн.   

По  другому  джерелу  надходжень  бюджету - акцизному  податку  

очікуються  надходження  на  рівні  фактичного  виконання  2020 року   в  сумі 

34 723,5 тис. грн.   Питома  вага  даного  податку  в  бюджеті  складає  17,3%.   

Прогнозна сума єдиного податку на 2021 рік становить 31 043,1 тис. грн.  

Питома вага податку в бюджеті становить 15,4%. 

Надходження плати за землю прогнозується на рівні фактичного  

виконання за 2020 рік та становлять 28 550,8 тис. грн. Питома вага податку в  

бюджеті  становить 14,2%.   

По решті податків та зборів надходження прогнозуються на рівні 

фактичного виконання за 2020 рік. 

Надходження міжбюджетних трансфертів з державного та обласного 

бюджетів до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

очікується в сумі 92 406,6  тис. грн., в тому числі до: 

Загального  фонду  бюджету - 91 789,5  тис. грн. 

- базова дотація  - 2 603,3 тис. грн.; 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 86 636,1 тис. 

грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції  1 499,0 тис. грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету - 400,6 тис. грн.; 

- інші субвенції з місцевого бюджету (з  обласного  бюджету) - 650,5 тис. грн.,  

в  тому  числі  на: 

відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення 

та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які 

виховуються в сім’ях з дітьми - 356,5 тис. грн.; 

 пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, поховання учасників бойових дій та осіб з 



інвалідністю внаслідок війни, встановлення телефонів особам з інвалідністю І і 

ІІ груп  - 194,0 тис. грн.; 

санаторно-курортне оздоровлення в санаторно-курортних закладах, 

розташованих на території Полтавської області членів сімей загиблих 

(померлих) ветеранів війни, з числа учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих 

учасників бойових дій на території інших держав, членів сімей осіб, які 

перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС, та 

осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших 

ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, осіб з 

інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни з числа учасників бойових дій на території інших держав - 

100,0 тис. грн.  

 

Видатки 

Видатки бюджету заплановані в  сумі  296 000,0  тис. грн, в тому числі по 

загальному фонду - 278 174,1 тис. грн, по спеціальному фонду - 17 825,9 тис. 

грн., в  тому числі  видатки  бюджету  розвитку  становлять  14 615,5  тис. грн. 

При формуванні видаткової частини бюджету Пирятинської міської  

територіальної громади, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2021 

році враховані обсяги міжбюджетних трансфертів (в тому числі освітньої 

субвенції), визначені у Закону про Державний бюджет України на 2021 рік та 

власні ресурси бюджету Пирятинської міської територіальної громади.  

Обсяг освітньої субвенції спрямовується виключно на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних 

закладів.  

Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2021 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 - 6 000 грн,  з  01  грудня - 6 500 грн  та посадового 

окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної 

тарифної сітки - 2 670 грн;  з  01  липня  2021 - 2 893 грн. 

- матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам, 

працівникам соціального захисту, працівникам культури 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 становитиме  217 010,1 тис. грн.  

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з 

урахуванням спожитих натуральних показників у 2019-2020 роках, діючих 

тарифів та індексів прогнозного підвищення у 2021 році,  враховані в  повному  

обсязі. 

Видатки на харчування дітей закладів освіти враховані як за рахунок 

коштів бюджету Пирятинської міської територыальноъ громади так і за 



рахунок батьківської плати, остання нараховується до норм чинного 

законодавства. 

 У проєкті бюджету передбачені видатки на місцеві програми, які  

планується реалізувати протягом 2021 року в  сумі 35 517,6  тис. грн.  

 

Показники бюджету Пирятинської міської  територіальної  

громади за видами видатків 
 

Органи місцевого самоврядування. 

На галузь державного управління передбачається направити кошти по 

загальному фонду бюджету в сумі 38 897,6 тис. грн,  з  них: 

- на  оплату  праці  з  нарахуваннями  штатної  чисельності  працівників  

управління виконавчого  комітету Пирятинської міської ради з урахуванням 

самостійних відділів та управління  в  сумі  33 439,5 тис. грн.; 

- на  оплату  енергноносіїв  в сумі  1 233,9 тис. грн.;  

- на  виконання заходів Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2021 рік - 509,7 тис. грн.;  

- на  виконання заходів Програми висвітлення діяльності Пирятинської 

міської ради в засобах масової інформації на 2021 рік - 350,0 тис. грн.; 

- на  виконання заходів Програми „Стипендії міської ради обдарованим 

дітям  Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2021 році“ -          

94,5 тис. грн. 

По  спеціальному  фонду  планується  направити  коштів  на  заходів 

Програми  діяльності  Пирятинської  міської ради  на 2021 рік в  сумі  100,0  

тис. грн.   
 

Освіта 

Видатки загального фонду бюджету на утримання установ освіти громади 

на 2021 рік визначено в обсязі  178 738,2 тис. грн.  

Кошти по галузі  освіти  на  виплату  заробітної  плати  з  нарахуваннями 

передбачені  в  сумі  154 233,1 тис. грн.  На оплату  енергоносіїв  направлено   

14 195,6 тис. грн.  

В розрізі функцій планування наступне: 

- на утримання закладів  дошкільної  освіти передбачено кошти в сумі - 

37 429,3 тис. грн.; 

- на заклади  загальної  середньої  освіти  - 127 763,9  тис. грн.; 

- на  заклади  позашкільної  освіти  - 5 928,2 тис. грн.; 

- на  утримання  школи  мистецтв  - 6 061,5 тис. грн.; 

- на утримання  інклюзивно-ресурсного центру - 1 539,0 тис. грн.;    

- на  виконання  інших  освітніх  заходів  - 16,3 тис. грн.   

Із загального обсягу видатків за рахунок дотації та субвенцій  

спрямовуються  кошти  за  рахунок: 

- освітньої субвенції з державного бюджету бюджету громади в сумі  

86 636,1 тис. грн на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам 

загальноосвітніх навчальних закладів;  



- субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення 

програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету на 

утримання інклюзивно-ресурсних центрів спрямовуються кошти в сумі                     

1 499,0  тис. грн. на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників; 

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету на  поточні  видатки - 265,8 тис. грн. 

Видатки спеціального фонду бюджету становлять 3 661,6 тис. грн, в тому 

числі: 

-батьківська плата  - 2 576,8 тис. грн.; 

-капітальні придбання - 1084,8 тис. грн., з них: 

 950,0 тис. грн. на  придбання шкільного автобуса на  умовах  

співфінансування з бюджету Прятинської міської територіальної  громади у  

розмірі  50%. 

134,8 тис. грн. -  ка  пітальні  придбання  субвенції з місцевого бюджету 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. 
 

Охорона  здоров’я 

На  галузь  передбачені  видатки загального фонду бюджету в  сумі  

6 211,9 тис. грн.  на  виконання  заходів: 

Програми розвитку та підтримки комунального підприємства 

Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради у 2021 році - 3 000,0 тис. грн.; 

Програми співфінансування оплати медичних послуг, що надаються 

жителям Пирятинської міської громади комунальним підприємством 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році  для покриття 

вартості комунальних послуг та енергоносіїв - 2 356,9 тис. грн.; 

Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на 

території Пирятинської міської територіальної громади комунальним 

підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ на 2020-2021 

роки 

Програми співфінансувння оплати медичних послуг жителям 

Пирятинської міської громади в частині первинної медико-санітарної допомогм 

для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв КП "Прятинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги" у 2021 році - 780,0 тис. грн. 

Комплексної  програми  соціального  захисту  та  соціального  

забезпечення  населення  на  2021  рік,  а  саме  надання одноразової 

матеріальної допомоги на зубопротезування та лікування зубів учасникам 

антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих 

учасників АТО, ООС, ветеранів війни та учасників бойових дій, які брали 

участь у бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності військ на території 

Афганістану, інших держав, та особам з інвалідністю з їх числа - 75,0 тис. грн. 

По  спеціальному  фонду  по  КПКВКМБ  0217322  „Будівництво 

медичних установ та закладів“  на  галузь  на   виконання  заходів  Програма 

розвитку та підтримки комунального підприємства Пирятинська лікарня 



Пирятинської міської ради у 2021 році  на  капітальний  ремонт педіатричного 

відділення направлено  коштів  в  сумі  2 700,0  тис.  грн. 
 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

Обсяг видатків на зазначену галузь по загальному фонду бюджету 

становлять 15 709,0  тис. грн.  Кошти по галузі на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями передбачені в сумі  11 889,6 тис. грн.  

На функціонування територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) планується спрямувати 12 519,8 тис. грн.  

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

виконання програм і заходів центру передбачено коштів в сумі 712,2 тис. грн.  

На  оздоровлення та відпочинок дітей  за  рахунок  коштів  субвенції  з  

обласного  бюджету  передбачео  коштів  в  сумі  - 356,5 тис. грн. 

Передбачено видатки на компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, відповідно до 

заходів Комплексної програми соціального захисту населення, в сумі           

252,0 тис. грн. 

За  рахунок  субвенції  з  обласного  бюджету  передбачено  кошти  на  

пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи  в  сумі  194,0 тис. грн. 

На  виконання  заходів  ради  ветеранів  передбачено  коштів  в  сумі  50,0 

тис. грн. 

На виконання інших заходів програм соціального захисту населення 

передбачено коштів в сумі 1 624,5 тис. грн. 
 

Культура і мистецтво 

Фінансове забезпечення бюджетних установ галузі „Культура і 

мистецтво“ на 2021 рік по загальному фонду бюджету передбачено коштів в 

сумі 12 740,7 тис. грн., в тому числі на утримання: 

- бібліотек - 4 435,6 тис. грн.; 

- музею - 597,6 тис. грн.; 

- будинків культури та сільського клубу - 7 707,5 тис. грн. 

Кошти по галузі культура на виплату заробітної плати з нарахуваннями 

передбачені в сумі 10 170,6 тис. грн., на оплату енергоносіїв - 1 736,1  тис. грн. 

По спеціальному фонду бюджету передбачено коштів в сумі     60,0 тис. 

грн. на поповнення  бібліотечного  фонду 
 

Житлово-комунальне  господарство 

На утримання галузі житлово-комунального господарства передбачено 

коштів в сумі 9 000,0 тис. грн. на виконання заходів Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік.  

 

Фізична культура і спорт 

На утримання галузі із загального фонду бюджету направлено коштів На 

утримання дитячо-юнацької спортивної школи в сумі 5 831,0 тис. грн.   



На виплату заробітної плати передбачені кошти в сумі 4 422,7 тис. грн., 

на оплату енергоносіїв -  117,8 тис. грн. 

На  виконання  заходів  Програма  розвитку  фізичної  культури  

місцевого  осередку  громадської  організації  "Всеукраїнське  фізкультурно-

спортивне  товариство  "Колос" у  Пирятинській  міській  громаді  Полтавської  

області  на  2020-2021  рік  направлено  коштів  в  сумі  1 001,5 тис. грн. 

 

Інші  видатки: 

Назва  заходу 
Сума   

(тис. грн) 

Програми покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 

2021 рік: на поточний ремонт доріг  
9 000,0 

Капітальний  ремонт  бігових  доріжок  стадіону  "Ювілейний"  по  вул. Визволення, 

2Б  в м.Пирятин  Лубенського району Полтавської області 
3 000,0 

Будівництво  напірного  колектору  в м.Пирятин  Полтавської  області 2 639,5 

Реконструкція  з  впровадження  заходів  по  енергозбереженню  в  ДНЗ  № 3  

"Берізка" м.Пирятин, Полтавської області 
2 029,3 

Програма інформатизації Пирятинської міської  об’єднаної територіальної громади на  

2020-2022 роки 
1 800,0 

Реконструкція  мережі  водовідведення  в  м.Пирятин  Полтавської  області 1 059,9 

Реконструкція  мережі  водопроводу  в  с.Нові  Мартиновичі  Лубенського  району  

Полтавської  області 
1 000,0 

Резервний  фонд 481,9 

Охорона  та  раціональне  використання  природних  ресурсів  (Екологічний  податок) 108,4 

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування  (Програма 

діяльності  Пирятинської міської ради на 2021 рік) 
80,0 

Капітальний  ремонт  адмінбудинку  за  адресою  вул. Соборна, 42 в м.Пирятин  

(заміна  вікон  на  енергозберігаючі) 
35,0 

РАЗОМ 21 234,0 

 

Міжбюджетні трансферти з бюджету Пирятинської  міської   

територіальної  громадами  іншим  бюджетам 

Розмір міжбюджетних трансфертів із загального фонду бюджету 

Пирятинської міської територіальної громади до інших бюджетів на 2021 рік 

заплановано в сумі 130,8 тис. грн.,  в  тому  числі: 

- міському бюджету Лубенської міської ради заплановано субвенцію з 

місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування на 

виконання заходів  Комплексної програми соціального захисту та соціального 

забезпечення населення на 2021 рік  (проходження 2-х курсів реабілітації 16 

дітей з інвалідністю, які проживають на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади)  

 

 

Начальник фінансового  

управління  С.Ю. Кеда 

 

 



ПРОГНОЗ 

бюджету Пирятинської міської  територіальної громади   

     на 2022 та 2023 роки  
 

1. Загальна частина 

Прогноз бюджету Пирятинської  міської територіальної на 2022-2023 

роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного та 

Податкового кодексів України, Прогнозу економічного і соціального розвитку 

України на 2021- 2023 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.07.2020 року № 621 „Про схвалення Прогнозу економічного і 

соціального розвитку України на 2021-2023 роки“, міських  програм та інших 

законодавчих актів з питань бюджету та міжбюджетних відносин з 

урахуванням комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового 

потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку громади.  

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним 

процесом в Пирятинській міській територіальній громаді, як складової системи 

управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між 

стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у 

середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та 

послідовності бюджетної політики.  

Основними завданнями Прогнозу на середньострокову перспективу є:  

- забезпечення реалізації заходів з ефективного використання 

економічного потенціалу громади;  

- підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки;  

- залучення інвестицій в економіку;  

- зміцнення фінансово-економічної самостійності бюджету громади;  

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами;  

- подальша оптимізація бюджетних видатків;  

- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення 

якості надання послуг у відповідних сферах.  

Прогноз бюджету громади базується на принципах збалансованості, 

обґрунтованості, ефективності та результативності.  

На середньострокову перспективу основними завданнями є:  

- забезпечення зростання дохідної частини бюджету громади за рахунок 

активізації підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки; 

- збільшення фонду оплати праці працівників підприємств, установ, 

організацій;  

- покращення добробуту та якості життя населення шляхом виконання 

державних соціальних стандартів та гарантій;  

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом 

оптимізації бюджетних програм.  

Прогнозні показники бюджету громади на 2022-2023 роки є основою для 

складання головним розпорядником бюджетних коштів планів своєї діяльності 

та формування показників проєкту бюджету громади.  



Під час реалізації Прогнозу очікується, що бюджетні нововведення 

забезпечать бюджетну самостійність та фінансову незалежність бюджету 

громади, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання органами 

місцевого самоврядування своїх повноважень в частині надання якісних 

суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.  

 

2. Основні індикативні прогнозні показники бюджету громади 

Прогноз бюджету громади на 2022-2023 роки включає індикативні 

прогнозні показники бюджету громади за основними видами доходів, 

фінансування, видатків і кредитування за бюджетними програмами, які 

забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів, 

міжбюджетних взаємовідносин.  

Індикативні прогнозні показники бюджету громади є основою для 

складання головним  розпорядником  бюджетних коштів  планів своєї 

діяльності на 2022 та 2023 роки.   

При здійсненні прогнозу бюджету громади на 2022-2023 роки застосовані 

такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку 

України:  

 
Прогноз за базовим сценарієм 2022 рік 2023 рік 

Індекс споживчих цін (грудень до грудня 

попереднього року) 

106,2 105,3 

Індекс цін виробників (грудень до грудня 

попереднього року) 

108,0 106,1 

 

При розрахунку враховано такі соціальні стандарти:  

1. Мінімальна заробітна плата: з січня 2022 року - 6 700 гривні; з січня 

2023 року - 7 176 гривень.  

2. Посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної 

сітки: з січня 2022 року - 2983 гривні; з січня 2023 року - 3195 гривень.  

Також враховані припущення щодо факторів, які впливають на 

формування ресурсної та витратної частин бюджету.  

Припущення в частині формування доходів бюджету передбачають:  

- підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу 

(тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;  

- зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;  

- інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих 

бюджетів та міжбюджетних трансфертів.  

Припущення в частині видатків бюджету громади передбачають:  

- забезпечення економічно обґрунтованого підвищення мінімальної 

заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого 

тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;  

- збільшення видатків бюджетних установ на оплату комунальних послуг 

та енергоносіїв з урахуванням прогнозного індексу цін виробників;  



-здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності та 

енергозбереження;  

- прогнозні показники видатків бюджету громади за бюджетними 

програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання 

інвестиційних проєктів.  

В першу чергу враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України 

щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату 

праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за 

електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ 

та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.  

Видатки на 2022-2023 роки на оплату праці працівників бюджетних 

установ розраховано з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу 

працівника 1 тарифного розряду ЄТС (встановленого на рівні прогнозного 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня відповідного року) та 

прогнозного розміру мінімальної заробітної плати.  

Розрахунки прогнозу видатків загального фонду бюджету на 2022-2023 

роки на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг 

та енергоносіїв здійснювалися виходячи із очікуваного споживання у 2020 році 

та показників індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року): у 

2022 році застосовано коефіцієнт 1,061; у 2023 році - 1,061.  

Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для 

забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально - культурної 

сфери, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених 

категорій громадян, підтримку в належному стані об’єктів житлово - 

комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури громади, 

впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах 

фінансових можливостей місцевих програм.  
 

Таблиця  
Індикативні прогнозні показники  бюджету Пирятинської  міської    

територіальної  громади  на  2022 і 2023 роки 

                                                                                                 тис. грн. 

Назва показника Прогноз                              

на 2022 рік 

Прогноз                               

на 2023 рік 

ДОХОДИ - РАЗОМ 274 695,5 287 581,6 

в тому числі:   

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 271 518,9 284 405,0 

ВЛАСНІ ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 175 847,7 182 275,1 

                   з них:   

податок на доходи фізичних осіб 108 186,5 114 613,9 

податок на майно  2 554,8 2 554,8 

податок на прибуток  підприємств та фінансових 

установ, що належать до комунальної власності 

232,8 232,8 

акцизний  податок 3 723,5 3 723,5 



Плата  за  землю 28 550,8 28 550,8 

єдиний податок 31 043,1 31 043,1 

плата за надання адміністративних послуг 926,7 926,7 

Інші  доходи 629,5 629,5 

ТРАНСФЕРТИ, з них: 95 671,2 102 129,9 

Дотації  4 703,3 4 703,3 

Субвенції 90 967,9 97 426,6 

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3 176,6 3 176,6 

Екологічний податок 74,6 74,6 

Власні  надходження  бюджетних  установ 3 102,0 3 102,0 

ВИДАТКИ   БЮДЖЕТУ 271 430,9  287 581,6 

Державне управління 40 329,7 43 066,9 

Освіта 188 469,7 200 957,8 

Охорона  здоров’я 75,0 75,0 

Соціальний  захист  населення   15 627,3 16 539,4 

Житлово-комунальне  господарство 7 509,3 6 266,3 

Культура  і  мистецтво 13 797,4 14 699,4 

Фізична  культура  і  спорт 5 296,7 5 651,0 

Міжбюджетні трансферти  іншим  бюджетам 130,8 130,8 

Резервний  фонд 100,0 100,0 

Інші  видатки 95,0 95,0 

 

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити,                                 

та результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної політики 

3.1. Наповнення бюджету 

Пріоритетні напрями розвитку бюджетоутворюючих галузей громади та 

основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності: 

підвищення рівня конкурентоспроможності виробництв, технологічне 

оновлення, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;  

розвиток галузей промислового комплексу, які зорієнтовані на кінцеве 

споживання; 

подальше усунення перешкод для розвитку підприємництва; 

поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для стабільної 

та ефективної роботи суб’єктів підприємництва. 

Фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до 

бюджету: 

ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника; 

ріст мінімальної заробітної плати. 

3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності 



Ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення 

макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної 

системи.  

Фінансування бюджетних видатків здійснюватиметься в рамках жорсткої 

економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення 

ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх 

пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.  

У середньостроковому періоді бюджетна система України 

функціонуватиме на засадах Податкового і Бюджетного кодексів України в 

умовах реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах 

децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого 

самоврядування, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу. 

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть 

такі: 

 

державне управління: 

пріоритетним завданням є належне фінансове забезпечення функціонування 

органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених 

Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” 

та іншими законами. У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити заходи щодо: 

організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного 

забезпечення діяльності міської ради; 

забезпечення повноцінного виконання повноважень міської ради згідно з 

чинним законодавством. 

 

освіта: 

в умовах розробки на державному рівні подальших кроків реформування 

галузі “Освіта” та запровадження на місцевому рівні системи її модернізації 

пріоритетними завданнями розвитку галузі на 2021 – 2022 роки є: 

забезпечення стабільного функціонування галузі; 

посилення відповідальності навчальних закладів за якість надання 

освітніх послуг; 

розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою 

молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і 

здібностей; 

створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-

сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, соціальної 

адаптації;  

надання навчальним закладам більшої економічної самостійності, 

розширення переліку платних освітніх послуг з метою раціонального 

поєднання та ефективного використання бюджетних ресурсів; 

удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для 

діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів 

виховної та організаційно-методичної роботи в місті. 



Основними результатами, яких планується досягти, є:  

 збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою; 

 100-відсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою; 

 підвищення рівня забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів 

сучасними комп'ютерними комплексами; підключення загальноосвітніх 

навчальних закладів до мережі Інтернет. 

 

Охорона  здоров’я: 

пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і 

доступними медичними послугами та створення сприятливих умов 

життєдіяльності людини.  

З цією метою в 2022 та 2023 роках передбачається здійснити такі заходи:  

- забезпечити доступність населення до первинної та вторинної медичної 

допомоги;  

- провести перегляд табелів оснащення лікувальних закладів з 

поступовим забезпеченням їх медичним енергоефективним обладнанням та 

спеціалізованими автотранспортними засобами;  

- розробити і впровадити стандарти первинної і вторинної медичної 

допомоги та критерії оцінки її діяльності;  

- інформувати громадськість про доцільність змін у системі охорони 

здоров’я;  

- попереджувати та лікувати масові інфекційні захворювання;  

- пропагувати здоровий спосіб життя, збереження та охорону 

навколишнього природного середовища. 

 

соціальний захист та соціальне забезпечення: 

пріоритетними напрямками у галузі є впровадження нових механізмів 

посилення адресності надання послуг, підтримки ветеранів війни, соціального 

захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових 

категорій громадян, подальше реформування сфери надання соціальних послуг 

та соціального захисту. 

передбачається виконання таких завдань: 

забезпечення своєчасності отримання громадянами державних соціальних 

гарантій, надання адресної соціальної допомоги населенню міста у вигляді 

субсидій та компенсацій, а також державних гарантій ветеранам війни, 

учасникам АТО та особам, постраждалим внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС; 

створення належних умов для проведення щорічного оздоровлення 

пільгових категорій громадян; 

основні результати, яких планується досягти:  

підвищення рівня соціального захисту найбільш соціально незахищених 

верств населення та ефективності використання бюджетних коштів соціального 

спрямування; 

створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді 

до збереження здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками;                                                         



забезпечення права дитини на сімейне виховання, розвиток сімейних 

форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 

культура та мистецтво:  

головними пріоритетами галузі будуть: 

 забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері 

культури і мистецтва, бібліотечної та музейної політики; 

реалізація прав громадян на свободу літературної та художньої творчості, 

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів 

культурних послуг для кожного; 

розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для 

відродження і розвитку української культури, культурної самобутності 

корінних народів і національних меншин; 

збереження, відтворення та примноження духовних та культурних 

здобутків українського народу. 

передбачається виконання таких завдань: 

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури; 

зміцнення кадрового потенціалу працівників галузі “Культура і 

мистецтво” громади шляхом підвищення їх фахового рівня та проведення 

інноваційних семінарів, курсів підвищення кваліфікації тощо; 

забезпечення поповнення бібліотечних фондів; 

результативні показники, яких планується досягти: 

збільшення чисельності читачів, відвідувачів музеїв, обсягу примірників 

бібліотечного фонду та книговидач; 

забезпечення проведення культурно-освітніх та мистецьких заходів на 

належному рівні, збільшення їх кількості. 

 

фізична культура і спорт, молодіжні програми: 

пріоритетами розвитку галузі будуть всебічне фізичне виховання та 

становлення здорової нації, забезпечення підтримки сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах або знаходяться у зоні ризику щодо 

потрапляння в такі ситуації; 

передбачається виконання таких завдань: 

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та 

масовим спортом, удосконалення механізму утворення та утримання мережі 

сучасних спортивних споруд; 

створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці 

шляхом розвитку інфраструктури для занять спортом та активного відпочинку; 

розширення можливостей та активізація участі молоді в життєдіяльності 

територіальної громади міста; 

активне просування, всебічна підтримка та захист традиційних сімейних 

цінностей; 

 удосконалення механізму запобігання та протидії насильству в сім’ї, 

формування громадського неприйняття будь-яких форм насильства; 

 



житлово-комунальне господарство: 

пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального 

господарства у прогнозному періоді буде надання населенню якісних житлово-

комунальних послуг, передбачається підвищення рівня благоустрою, 

будівництво, реконструкція, заміна аварійних водопровідних мереж, забезпечення 

належної та безперебійної роботи об’єктів комунального господарства. 

         

4. Фінансування бюджету 

Прогноз підготовлено збалансованим, залучення додаткових коштів  

протягом  прогнозних періодів є одним із пріоритетів  додаткових  джерел  

фінансування  бюджету  громади. 

 

5. Міжбюджетні відносини 

    Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2022 – 2023 роки 
тис. грн 

Назва показника 2022 рік 2023 рік 

Субвенція бюджету Лубенської міської 

територіальної громади 

140,0 150,0 

 

 

 

Начальник фінансового  

управління С.Ю. Кеда 


