
 

                                           УКРАЇНА                          

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

Р І Ш Е Н Н Я  

(двадцята(38)сесія сьомого скликаня)      

від 23 грудня  2019  року  

м.Городня 

Про затвердження прогнозу 

місцевого бюджету 

на 2021-2022 роки   

 

            

 

          З метою визначення основних напрямів дій у середньостроковій 

перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей, 

відповідно до абзацу четвертого підпункту 2 пункту 49 розділ VI «Прикінцеві та 

перехідні положення «Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 

частини 1 статті 26, статей 59 та 61 Закону України "Про місцеве самоврядування", 

Городнянська міська рада 

                                                вирішила: 

 

          1.Затвердити  прогноз місцевого бюджету на 2021- 2022 роки, що додається. 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету,  планування ,  фінансів та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

 

 Міський голова                            А.І.Богдан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         Додаток  

                                                                                         до рішення двадцятої (38) сесії 

                                                                                          Городнянської міської ради від 

                                                                                         23 грудня 2019 року «Про  

                                                                                         затвердження прогнозу  

                                                                                         місцевого бюджету на   

                                                                                         2021-2022 роки» 

 

 

ПРОГНОЗ 

БЮДЖЕТУ ГОРОДНЯНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ   НА 2021 – 2022 РОКИ 

 
 

1. Загальна частина 

Цей Прогноз визначає основні напрями дій у середньостроковій перспективі, 

які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей. 

Прогноз міського бюджету на 2021 та 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено 

на основі норм Бюджетного і Податкового кодексів України, Стратегії 

реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р; 

Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними 

фінансами на 2017 - 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 24.05.2017 № 415-р,інших законодавчих актів. 

Головна мета Прогнозу: створення дієвого механізму управління бюджетним 

процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями 

бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, 

передбачуваності, послідовності бюджетної політики, визначення фінансового 

ресурсу місцевого бюджету на середньострокову перспективу.  

Основні завдання Прогнозу: планування реальних надходжень місцевого 

бюджету (на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального 

розвитку області з урахуванням зміни податкової бази і фактичного рівня 

відповідних надходжень), видатків і кредитування бюджету (з урахуванням 

пріоритетів розвитку галузей бюджетної сфери та можливостей дохідної бази 

бюджету).  

Основні принципи формування Прогнозу: збалансованість, обґрунтованість, 

ефективність та результативність.  

Положення щодо врахування цілей і пріоритетів бюджетної політики: 

бюджетна політика на 2021-2022 роки спрямовуватиметься на подальшу 

стабілізацію економіки, проведення структурних реформ у бюджетній сфері та 

економіці, на вдосконалення міжбюджетних відносин на принципах 

децентралізації фінансів, а також на забезпечення гідних умов життєдіяльності 

кожного громадянина.  

Очікувані результати: надходження до міського бюджету (без  урахуванням 

трансфертів з державного та обласного бюджетів) на 2021 рік прогнозуються в 

сумі  78 256 200,0 гривень, на 2022 рік – 84 397 600,0 гривень (більше 2021 року на 



6 141 400,0 гривень або на 7,8%).  

Можливі ризики невиконання прогнозних показників. При несприятливих 

зовнішніх політичних, економічних та інших факторах, які впливають на 

економіку України, і, як наслідок, на фінансово-економічну  ситуацію в об»єднаній 

територіальній громаді, ймовірне недосягнення запланованих темпів зростання 

фонду оплати праці, що може призвести до невиконання прогнозних показників за 

податком на доходи фізичних осіб, який в структурі доходів місцевих бюджетів 

займає домінуючу позицію.  

         

         2. Основні індикативні прогнозні показники місцевого бюджету 

Прогноз включає індикативні прогнозні показники бюджету Городнянської 

міської ради за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, 

боргу міського бюджету, взаємовідносин державного та міського бюджетів, а 

також за міськими цільовими програмами, які забезпечують протягом кількох 

років виконання пріоритетних завдань громади. 

Індикативні показники бюджету міської ради на 2021–2022 роки є основою 

для складання головними розпорядниками коштів міського бюджету планів своєї 

діяльності та формування показників проекту бюджету міської ради на 2020 рік. 

Формування проекту бюджету Городнянської міської ради на відповідний 

бюджетний період на основі Прогнозу здійснюватиметься з урахуванням зміни 

прогнозу основних показників економічного і соціального розвитку громади, а 

також зміни законодавства з відповідним коригуванням дохідної та видаткової 

частин місцевого бюджету. 

При здійсненні прогнозу міського бюджету на 2021-2022 роки застосовані 

такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку 

України: (%) 

 

Прогноз за базовим сценарієм  2021 рік 2022 рік 

Індекс споживчих цін (грудень до грудня 

попереднього року) 

105,7 105,3 

Індекс цін виробників (грудень до грудня 

попереднього року) 

108,0 106,1 

 

Під час розрахунку враховано такі соціальні стандарти: 

1. Мінімальна заробітна плата: 

з січня 2021 року – 5 003 гривні; 

з січня 2022 року – 5 290 гривень. 

2. Посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: 

з січня 2021 року – 2 270 гривень; 

з січня 2022 року – 2 445 гривень. 

Основні показники місцевого бюджету на 2019-2022 роки наведено у таблиці 1. 

 3. Дохідна спроможність  місцевого бюджету 

Прогноз доходів бюджету Городнянської міської ради на 2021 - 2022 роки 

розроблено з урахуванням заходів, спрямованих на реалізацію бюджетно-



податкової політики, впровадження економічних реформ з метою встановлення 

сприятливих умов для ведення бізнесу, посилення позитивних тенденцій в усіх 

сферах економіки громади на основі норм чинного Податкового та Бюджетного 

кодексів України, інших законодавчих актів із врахуванням подальшої 

децентралізації.  

Прогноз доходів міського бюджету враховує прогнозні індекси споживчих 

цін; підвищення розміру мінімальної заробітної плати та доходів населення, а 

також тенденції надходжень окремих податків за останні роки, а також наступні 

суттєві зміни: 

 - відсутність надходжень з 2021 року частини акцизного податку з 

виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, який, як 

виняток, зараховувався в 2018 – 2020 роках до загального фонду бюджетів 

місцевого самоврядування; 

- відміна пайового внеску з 2021 року відповідно до Закону України від 

20.09.2019р. №132-ІХ «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України 

стосовно стимулювання інвестиційної діяльності в Україні»; 

- застосування індексу споживчих цін за 2019-2023 роки, який 

використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського 

призначення, в розмірі 100 відсотків відповідно до Закону України від 23.11.2018р. 

№ 2628-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок 

окремих податків і зборів»;  

- щорічні втрати бюджету громади від надання міською радою пільг по сплаті 

земельного податку відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України.  

Обсяг доходів бюджету  Городнянської ОТГ на 2021 рік визначено в  обсязі 

131 871,5 тис.грн, з них міжбюджетні трансферти – 53 615,3 тис.грн., на 2022 рік – 

142 899,3 тис.рн, з них міжбюджетні трансферти – 58 491,7 тис.грн., згідно з 

таблицею 2 до цього рішення.  

В структурі доходів бюджету Городнянської міської ради основним 

бюджетоутворюючим джерелом надходжень традиційно залишається податок  на 

доходи фізичних осіб. Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб 

розраховано відповідно до єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних 

осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, 

подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників 

шляхом збільшення продуктивності праці й за рахунок легалізації виплати 

заробітної плати. 

          Розрахунок прогнозної суми земельного податку та орендної плати за землю 

на 2021-2022 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні 

роки, зміни обсягів укладених договорів оренди землі. При обчислені плати за 

землю враховані пільги зі сплати земельного податку, затверджені рішеннями 

міської ради. 



Єдиний податок – це третій бюджетоутворюючий податок. Прогнозний обсяг 

єдиного податку на 2021-2022 роки розраховано з урахуванням положень 

Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників єдиного 

податку, збільшення з початку року ставки для платників єдиного податку першої 

та другої груп у зв’язку із зростанням мінімальної заробітної плати та 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

При прогнозуванні інших платежів дохідної частини міського бюджету на 

два наступні періоди, взято до уваги статистичні показники та прогнози надані 

відділами міської ради та комунальними підприємствами.  

Головним пріоритетом бюджетної політики в частині доходів є забезпечення 

надходжень до міського бюджету з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні 

з попередніми роками та недопущення негативних тенденцій у наповненні  

бюджету.           

Основними заходами, які необхідно здійснити для досягнення  поставлених 

цілей, мають бути: 

          - активізація роботи виконавчих органів, фіскальних та інших контролюючих 

органів із залучення коштів до міського бюджету;  

         - пошук додаткових шляхів наповнення міського бюджету, зокрема шляхом 

ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати у господарському комплексі, 

руйнування існуючих схем мінімізації сплати податків, забезпечення беззбиткової 

діяльності підприємств та створення рівних умов для усіх суб’єктів 

господарювання; 

          -  забезпечення ефективного і раціонального підходу до використання 

земельних ресурсів та комунального майна як засобу збільшення надходжень до 

бюджету міста; 

          -  організація своєчасного затвердження та перегляду ставок місцевих 

податків і зборів згідно з чинним законодавством. 

         - продовження роботи щодо виявлення, упередження та руйнування схем 

ухилень від оподаткування при виплаті суб’єктами господарювання заробітної 

плати працівникам (шляхом ведення подвійної бухгалтерії, видачі коштів у 

"конвертах", використання праці найманого працівника без оформлення з ним 

трудового договору  тощо); 

         - проведення цілеспрямованої роботи зі скорочення податкового боргу, 

подолання збиткової діяльності суб’єктів господарювання. 

           Прогноз доходної частину бюджету Городнянської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021-2022 роки (без врахування субвенцій з обласного 

бюджетів) наведено у таблиці 2. 

            

4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку.  

Ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення 

макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи, 

проведення реформування галузей бюджетної сфери,  оптимізація мережі, штатів 



та контингентів установ, підняття соціальних стандартів.  

Подальше застосування програмно-цільового методу бюджетування буде 

спрямоване на ефективність і результативність видатків на основі їх пріоритезації 

та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.  

На середньострокову перспективу основними завданнями є: 

 -  підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом 

застосування дієвих методів економії бюджетних коштів; 

 - здійснення оптимізації витрат головних розпорядників коштів місцевих 

бюджетів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат та 

подальшою оптимізації бюджетних програм.  

Видатки та надання кредитів місцевого бюджету за функціональною 

ознакою на 2019 - 2022 роки наведено у таблиці 3. 

Головні завдання бюджетної політики за видами діяльності. 

                                     Освіта  

За рахунок коштів міського бюджету утримуватимуться 19 закладів освіти, із 

яких: 7 загальноосвітніх шкіл, 1 школа мистецтв, 1 міжшкільний ресурсний центр, 

4 дошкільні навчальні заклади,  5 інших закладів (центр дитячої та юнацької 

творчості, станція юних техніків, методичний кабінет, централізована бухгалтерія, 

група по централізованому господарському обслуговуванню закладів освіти). 

 Пріоритетні завдання галузі:  

забезпечення доступності високоякісної освіти для громадян громади 

незалежно від місця проживання,  

підвищення конкурентоспроможності освіти,  

удосконалення системи результативних показників оцінювання якості освіти.  

Основними напрямками політики до завершення 2022 року є:  

● посилення адресності у наданні послуг закладами освіти; 

 ● створення умов для переходу фінансування закладів освіти від принципу 

утримання до принципу формування їх видатків, виходячи з кількості учнів та 

стандарту вартості навчання одного учня ;  

● продовження реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти „Нова українська школа"; 

● оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і 

економічних чинників;  

●  створення середовища для задоволення освітніх потреб учнів з 

особливостями психофізичного розвитку, умов їх соціальної інтеграції в закладах 

загальної середньої освіти;  

● створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми 

сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з особливими 

освітніми потребами;  

● надання навчальним закладам більшої економічної самостійності, 



розширення переліку платних освітніх послуг з метою раціонального поєднання та 

ефективного використання бюджетних ресурсів; 

● забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм 

позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування 

програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток 

особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, 

здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;  

● організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля вихованців та учнівської 

молоді; 

 ● реалізація права дітей на освіту із врахуванням особливих освітніх потреб 

у навчанні і вихованні кожної дитини відповідно до принципів інклюзивної освіти. 

  

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

Пріоритетними завданнями галузі будуть: реалізація державної соціальної 

політики, спрямованої на створення умов для надання всебічної соціальної 

допомоги громадянам, які її потребуватимуть.  

Упродовж 2021-2022 років передбачається забезпечити:  

● спрощення та наближення до людей соціальних послуг, підвищення їх 

якості та доступності;  

● забезпечення вирішення інших соціальних проблем по заявах  громадян; 

● забезпечення соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та членів 

сімей загиблих воїнів АТО;  

●  соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб. 

 

Культура та мистецтво 

 Послуги надаватимуть 23 заклади культури зокрема: 

1 бібліотека, 2 музеї, 19  будинків культури та 2 інші установи (централізована 

бухгалтерія, господарська група).  

Головними пріоритетами галузі будуть збереження, відтворення та 

примноження духовних і культурних здобутків українського народу.  

Упродовж 2021-2022 років передбачається здійснити:  

● запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних 

послуг населенню; 

● забезпечення підвищення фахового та освітнього рівня працівників галузі; 

● покращення матеріально-технічного бази закладів культури;  

  ● забезпечення доступності для широких верств населення, якісних послуг 

закладів культури ;  

●  зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів культури. 

  

 



Фізична культура і спорт 

За рахунок коштів міського бюджету утримуватимуться  1 дитячо-юнацька 

спортивна школа, 1 комунальне підприємство «Старт».  

Головним пріоритетом галузі буде всебічне фізичне виховання та 

становлення здорової нації, упорядкування мережі установ та чисельності їх 

працівників згідно з потребою.  

Упродовж 2021-2022 років передбачається здійснити:  

● підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та 

масовим спортом;  

● удосконалення механізму утримання спортивних закладів; 

● сприяння розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту;  

● забезпечення підвищення фахового та освітнього рівня працівників галузі;  

● створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці 

шляхом розвитку інфраструктури для занять спортом і активного відпочинку.  

 

Житлово-комунальне господарство 

 

Пріоритетними завданнями є: підвищення рівня благоустрою території 

громади: 

- забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць; 

- забезпечення населення якісною питною водою; 

- комплексний благоустрій території ОТГ; 

- забезпечення якості та безпеки дорожнього руху. 

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 

- забезпечення поточного та  капітального ремонту об’єктів транспортної 

інфраструктури; 

- збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста; 

- забезпечення функціонування системи вуличного освітлення; 

- забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку, прибережної 

смуги; 

- забезпечення стерилізації безпритульних тварин; 

- збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста; 

- забезпечення благоустрою кладовищ. 

Основними результатами, яких планується досягти, є: 

         - суттєве покращення санітарного та естетичного стану міста; 

         - зручність та безпечність користування  транспортними мережами; 

         - утримання в належному стані місць загального користування, об’єктів 

благоустрою; 

         - розвиток та модернізацію мереж зовнішнього освітлення; 

         - суттєве збільшення площ зелених насаджень, заміна застарілих дерев. 

 

 
 

Кредитування 



Упродовж 2021 та 2022 років  програмою підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі „Власний дім” (за умови продовження дії 

зазначеної програми) для надання державного пільгового кредиту індивідуальним 

сільським забудовникам передбачено щорічний обсяг фінансування загального і 

спеціального фондів бюджету в сумі 300 000,0  гривень. Цей напрямок 

кредитування є пріоритетним, оскільки за час впровадження вказаної програми 

система пільгового кредитування набула надзвичайної популярності серед 

населення громади і є реальною можливістю поліпшення соціально-побутових 

умов проживання на селі. 

Видатки та надання кредитів головних розпорядників коштів місцевого 

бюджету на 2019 - 2022 роки   наведено у таблиці 4. 

5. Реалізація інвестиційних програм (проектів). 

  У 2021-2022 роках продовжується співфінансування інвестиційних проєктів, 

що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. 

Бюджетні програми місцевого бюджету, які забезпечують виконання 

інвестиційних проектів у 2019 - 2022 роках (грн) 

Код 

ПКВКМБ 

Найменування 

бюджетної 

програми 

Найменування 

проєкту 

(об’єкта), строк 

реалізації 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

0617361 Співфінансування 

інвестиційних 

проектів, що 

реалізуються за 

рахунок коштів 

державного фонду 

регіонального 

розвитку 

Капітальний  

ремонт із 

запровадженням 

комплексних 

заходів з 

теплореновації 

закладу  

загальної 

середньої освіти 

№2 по 

вул.Троїцька,2а в 

м.Городня, 

Городнянського  

району, 

Чернігівської 

області з 

виділенням 

черговості: 

перша черга – 

капітальний 

855000 

 

733000   



ремонт 

навчального 

корпусу з 

заміною віконних 

та зовнішніх 

дверних 

конструкцій; 

друга черга – 

капітальний 

ремонт 

навчального 

корпусу з 

заміною покрівлі; 

третя черга – 

капітальний 

ремонт 

навчального 

корпусу з 

утепленням 

фасаду будівлі. 

 

 

        6. Міжбюджетні відносини. 

Пріоритетом державної бюджетної політики на середньострокову 

перспективу в частині регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення 

самостійності місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності, 

підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами на 

місцевому рівні.  

У сфері взаємовідносин державного та обласного бюджетів з бюджетом 

Городнянської міської ради у середньостроковому періоді, відповідно до положень 

Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями, передбачається подальше 

реформування міжбюджетних відносин з метою підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів. 

 

Упродовж 2020 та у 2021-2022 роках передбачається здійснити:  

● підтримку стійкого економічного та соціального розвитку громади з 

урахуванням збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів;  

● узгодження пріоритетів і дій органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування щодо регіонального розвитку, зміцнення зв'язків між територіями;  

● удосконалення програмно-цільового методу бюджетування на рівні 

місцевих бюджетів, механізму розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів з 



урахуванням критеріїв повноти надання гарантованих соціальних послуг та 

наближення їх до безпосереднього споживача.  

                                                                                                             

Індикативні прогнозні показники міжбюджетних трансфертів міському 

бюджету з державного бюджету на 2019 - 2022 роки (грн) 

Назва 

показника 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Базова 

дотація 

6 661 400 9 850 600 10 829 000 12 851 800 

Освітня 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам  

34 551 900 37 862 100 42 786 300 45 639 900 

Медична 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам  

12 926 900 3 515 600 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                   Таблиця 1 

    Основні показники місцевого бюджету на 2019-2022 роки 

                                                                                                       (грн.) 

Показник 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Доходи     (з 

трансфертами) 

143 049 240,44 130 605 020,0 

 

131 871500 142 889 300 

Видатки    (з 

трансфертами) 

154 745 557,7 130 505 020 131 771500 142 789 300 

Кредитування 

усього, у тому 

числі: 

194 339,62 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

- надання 

кредитів з 

бюджету 

194 339,62 138 500,0 150 000,0 150 000,0 

- повернення 

кредитів до 

бюджету 

 -38 500,0 

 

-50 000,0 -50 000,0 

Фінансування 

(дефіцит «-» 

/профіцит  «+» 

-11 890 656,88 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Таблиця 2                           

Прогноз доходної частину бюджету Городнянської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021-2022 роки (без врахування субвенцій  з 

обласного бюджету) 

                              (загальний і спеціальний фонди)                     (грн.) 

 Прогноз на 

2021 рік 

Прогноз на 

2022 рік 

Загальний фонд - разом, в т.ч.: 75 584 200,0 81 557 600,0 

Податок та збір на доходи фізичних осіб       44 380 000,0 47 930 000 

Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності  
32 000 34 000 

Рентна плата за  спеціальне використання 

лісових ресурсів 
4 800 000 5 250 000 

Рентна плата за користування надрами 11 000 12 000 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

1 773 000 2 110 000 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 
1 143 000 1 235 000 

Земельний податок 11 585 000 12 050 000 

Збір за місця для паркування транспортних 

засобів 
83 000 89 000 

Туристичний збір 4 200 4 600 

Єдиний податок 9 700 000 10 500 000 

Частина чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств та їх 

об'єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету 

7 000 9 000 

Адміністративні штрафи та інші санкції  8 000 9 000 

Плата за надання інших адміністративних 

послуг 
750 000 850 000 

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
700 000 800 000 



та їх обтяжень  

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом 

та іншим  майном, що перебуває у 

комунальній власності 

500 000 560 000 

Державне мито 50 000 57 000 

Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), 

що надаються в користування на умовах 

оренди Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласними, районними, 

Київською та Севастопольською міськими 

державними адміністраціями, місцевими 

радами 

3 000 3 000 

Інші надходження 30 000 35 000 

Кошти від реалізації скарбів, майна, 

одержаного державою або територіальною 

громадою в порядку спадкування чи 

дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 

також валютних цінностей і грошових коштів, 

власники яких невідомі 

15 000 20 000 

Міжбюдетні трансферти разом, в т.ч.: 53 615 300 58 491 700 

Базова дотація 10 829 000 12 851 800 

Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам  

42 786 300 45 639 900 

Спеціальний фонд - разом, в т.ч.: 2 672 000 2 840 000 

Екологічний податок 45 000 50 000 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності 

12 000  15 000  

Власні надходження бюджетних установ 2 300 000 2 400 000 

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній 

150 000 200 000 



власності 

Кошти від відчуження майна, що належить 

Автономній Республіці Крим та майна, що 

перебуває в комунальній власності 

165 000 175 000 

ВСЬОГО ДОХОДІВ 131 871 500 142 889 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Таблиця 3 

Видатки та надання кредитів місцевого бюджету за функціональною 

ознакою на 2019 - 2022 роки                                                                  

                                                                                                                        (грн) 

Код 

ТПКВК 

МБ 

Найменування 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

0100 Державне 

управління 

14 542 287 15 368 920 15 529 850 16 827 360 

1000 Освіта 83 849 539 79 328 815 80 159 460 86 856 690 

2000 Охорона 

здоров»я  

0 438 280 442 900 479 800 

3000 Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення 

799 540 762 000 770 000 834 400 

4000 Культура і 

мистецтво 

10 042520 10 256 184 10 363 550 11 229 400 

5000 Фізична 

культура і 

спорт 

2 826 800 2 675 261 2 703 240 2 929 100 

6000 Житлово-

комунальне 

господарство 

10 205 318,96 

 

11 814 468 11 938 200 12 935 800 

7000 Економічна 

діяльність 

13 163 823,24 99 000 100 000 108 300 

8000 Інша 

діяльність 

413819,62 65 000 65 700 71 200 

9000 Міжбюджетні 

трансферти 

19 096 249,50 9 697 092 9 798 600 10 617 250 

Х Усього 154 939 897,32 130 505 020 131 871500 142 889300 

                                                                                                    



                                                                                                Таблиця  4  

Видатки та надання кредитів головних розпорядників коштів 

місцевого бюджету на 2019 - 2022 роки (грн) 

Код 

відомчої 

класифікації 

Найменування 

головного 

розпорядника 

коштів 

місцевого 

бюджету 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

0100000 Городнянська 

міська рада 

21 638 320 14 894 280 15 050230 16 307670 

0600000 Відділ освіти 

Городнянської 

міської ради 

82 974 770 77 169 420 77 977470 84 492440 

1000000 Відділ 

культури, 

сім’ї, молоді 

та спорту 

Городнянської 

міської ради 

15 421 170 15 105 840 15 263990 16 539 290 

1200000 Відділ 

житлово-

комунального 

господарства, 

благоустрою, 

архітектури та 

будівництва 

Городнянської 

міської ради 

14736481,82 12 703 388 12 836370 13 908 850 

3700000 Фінансовий 

відділ 

Городянської 

міської ради 

20169155,50 10632092 10 743440 11 641 050 

Х Усього 154939897,32 130505020 131 871500 142 889 300 

 

 


