
 

                                          УКРАЇНА                            ПРОЕКТ  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я                           

(одинадцята сесія восьмого скликання)  

 

23 грудня  2021  року                                                                                                                                                                        м.Городня 

 

Про  бюджет  Городнянської міської  

територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25536000000) 

 

 

 

Відповідно до частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, планування,  

фінансів, соціально-економічного розвитку, законності  та правопорядку, 

керуючись  пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Городнянська міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Визначити на 2022 рік: 

        1.1. Доходи бюджету Городнянської міської територіальної громади у сумі       

179 765 340,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету 

Городнянської міської територіальної громади – 176 423 000 гривень та доходи 

спеціального фонду бюджету Городнянської міської територіальної громади – 

3 342 340,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

 1.2. Видатки бюджету Городнянської міської територіальної громади у сумі
 

179 486 001,0 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 

Городнянської міської територіальної громади – 174 871 661,0 гривень та видатки 

спеціального фонду бюджету Городнянської міської територіальної громади – 

4 614 340,0 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення; 

1.3. Повернення кредитів  до спеціального фонду бюджету Городнянської 

міської територіальної громади у сумі 59 661,0 гривень згідно з додатком 4 до 



цього рішення; 

1.4. Надання кредитів з бюджету Городнянської міської територіальної громади 

у сумі 339 000,0 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду 

бюджету Городнянської міської територіальної громади – 279 339,0 гривень та 

надання кредитів із спеціального фонду бюджету Городнянської міської 

територіальної громади – 59 661,0 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення; 

1.5. Профіцит загального фонду бюджету Городнянської міської територіальної 

громади у сумі 1 272 000,0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

1.6. Дефіцит спеціального фонду бюджету Городнянської міської 

територіальної громади у сумі 1 272 000,0 гривень згідно з додатком 2 до цього 

рішення; 

1.7. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Городнянської міської 

територіальної громади у розмірі 40 000 гривень, що становить 0,03 відсотка 

видатків загального фонду бюджету Городнянської міської територіальної громади 

(за рахунок власних та закріплених джерел); 

1.8. Резервний фонд бюджету Городнянської міської територіальної громади у 

розмірі 50 000 гривень, що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду 

бюджету Городнянської міської територіальної громади (за рахунок власних та 

закріплених джерел). 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету Городнянської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до 

цього рішення. 

3. Затвердити на 2022 рік показники міжбюджетних трансфертів згідно з 

додатком 5 до цього рішення. 

4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних  

проектів згідно з додатком 6 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Городнянської міської територіальної 

громади на реалізацію міських програм у 2022 році у сумі 38 167 001,0 гривні 

згідно з додатком 7 до цього рішення. 

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Городнянської міської 

територіальної громади на 2022 рік: 

6.1. До доходів загального фонду бюджету Городнянської 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); 

6.2. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 



у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України; 

6.3. Джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені 

статтею 64 Бюджетного кодексу України. 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 

Городнянської міської територіальної громади на 2021 рік: 

7.1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 69
1
 Бюджетного 

кодексу України, з урахуванням доходів, визначених у частині першій статті 71 

Бюджетного кодексу України; 

7.2. У частині фінансування є надходження, визначені у частині 2 статті 72 та 

частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України; 

7.3. У частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10,11 частини 

першої статті 69
1
 Бюджетного кодексу України. 

 8.  Установити, що в 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду 

бюджету Городнянської міської територіальної громади згідно з відповідними 

пунктами статті 69
1
 та частини 1 статті 71 бюджетного кодексу України 

спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 

Бюджетного кодексу України. 

9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України 

захищеними видатками бюджету Городнянської міської територіальної громади 

видатки загального фонду на: 

– оплату праці працівників бюджетних установ (КЕКВК 2110); 

– нарахування на заробітну плату (КЕКВК 2120); 

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (КЕКВК 2220); 

– забезпечення продуктами харчування (КЕКВК 2230); 

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВК 2270); 

– поточні трансферти населенню (КЕКВК 2700). 

10. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати 

право фінансовому відділу Городнянської міської ради з 01 січня 2022 року в 

межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах 

розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) 

рахунках у банках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного 

бюджетного періоду (згідно з Порядком розміщення тимчасово вільних коштів 

міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №6). 

11. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України 

надати право фінансовому відділу Городнянської міської ради отримувати у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України: 

11.1. Позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету 

Городнянської міської територіальної громади, що виникають за загальним фондом 

та бюджетом розвитку бюджету Городнянської міської територіальної громади, у 



фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного 

періоду; 

11.2. Позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету 

Городнянської міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням 

захищених видатків загального фонду бюджету Городнянської міської 

територіальної громади, у 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. Згідно з частиною другою статті 78 Бюджетного кодексу України надати 

право при виконанні бюджету Городнянської міської територіальної громади 

здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та 

власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору 

відповідно до порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до 

частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України. 

13. Виконавчому комітету Городнянської міської ради затвердити ліміти 

споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної 

установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

14. Головним розпорядникам коштів бюджету Городнянської міської 

територіальної громади: 

14.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням. 

14.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне  і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників нижчих рівнів та 

одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі. 

14.3. Проводити контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до 

бюджету Городнянської міської територіальної громади коштів, наданих за 

операціями з кредитування міського бюджету. 

14.4. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

14.4.1. Здійснити публічне представлення та публікацію інформації про 

виконання бюджету Городнянської міської територіальної громади за бюджетними 

програмами та показниками, призначення щодо яких визначені цим рішенням, 

відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів 

України, до 15 березня 2023 року. 

14.4.2. Оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів. 

14.5. Забезпечити в першочерговому порядку асигнуваннями потребу в 



коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної 

заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 

водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами. 

14.6. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ інші енергоносії, 

комунальні послуги та послуги  зв’язку, які  споживаються бюджетними 

установами, та  укладення договорів за кожним видом відповідних послуг у межах 

бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі. 

14.7. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки 

на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи 

винагород, матеріальну допомогу, лише у межах фонду заробітної плати, 

затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів. 

15. Дозволити фінансовому відділу Городнянської міської ради вносити 

зміни до помісячного розпису  доходів та видатків бюджету Городнянської міської 

територіальної громади, а у виключних випадках та за обгрунтованим поданням 

головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за 

економічною  класифікацією в межах  його  загального обсягу бюджетних 

призначень по загальному та  спеціальному  фондах бюджету Городнянської 

міської територіальної громади. 

16. У виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного 

розпорядника коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади 

перерозподіл бюджетних призначень між відповідальними виконавцями та між 

бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника 

коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади, внесення змін до 

переліку та обсягів місцевих програм, які фінансуються за рахунок коштів міського  

бюджету, здійснення перерозподілу за об’єктами будівництва (реконструкції)  

здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Городнянської міської ради 

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

фінансів, соціально-економічного розвитку, законності та правопорядку (з 

наступним внесенням змін до цього рішення). 

17. Надати право розпорядженням міського голови за погодженням з 

постійною комісією міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, 

соціально-економічного розвитку, законності та правопорядку (з наступним 

внесенням змін до цього рішення) за пропозицією фінансового відділу 

Городнянської міської ради здійснювати перерозподіл планових показників за 

доходами загального і спеціального фондів між кодами класифікації доходів у 

межах загальних сум доходів відповідно загального і спеціального фондів, 

затверджених цим рішенням, у тому числі з урахуваннями внесених до бюджету 



Городнянської міської територіальної громади змін. 

18. Дозволити у міжсесійний період розпорядженням міського голови за 

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

фінансів, соціально-економічного розвитку, законності та правопорядку (з 

наступним внесенням змін до цього рішення) протягом 2022 року вносити зміни та 

проводити перерозподіл обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів 

бюджету Городнянської міської територіальної громади, виходячи із фактично 

нарахованих обсягів, у межах загального обсягу таких субвенцій, і міжбюджетних 

трансфертів з бюджетів інших органів місцевого самоврядування. Надати право 

розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської 

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

законності та правопорядку протягом 2022 року здійснювати розподіл додаткових 

обсягів трансфертів з державного бюджету відповідно до кожного окремого 

Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, з наступним внесенням змін 

до цього рішення. 

19. У міжсесійний період, у виняткових випадках та за обґрунтованими 

зверненнями, дозволити за розпорядженням міського голови, з наступним 

внесенням змін до цього рішення, протягом 2022 року вирішувати питання: 

19.1. Виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів, а також 

здійснення передачі коштів із загального до спеціального фонду (бюджету 

розвитку), за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, 

планування, фінансів, соціально-економічного розвитку, законності та 

правопорядку; 

19.2. Затвердження розподілу коштів за об’єктами за рахунок додаткових 

надходжень до бюджету розвитку та перерозподілу коштів за об’єктами 

будівництва (реконструкції) і капітальними видатками за погодженням з постійною 

комісією міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-

економічного розвитку, законності та правопорядку. 

20. Делегувати фінансовому відділу Городнянської міської ради повноваження 

на затвердження розпоряджень про виділення коштів загального та/або 

спеціального фондів бюджету Городнянської міської територіальної громади. 

21. Надати право фінансовому відділу Городнянської міської ради 

погоджувати розпорядникам бюджетних коштів, які фінансуються з бюджету 

Городнянської міської територіальної громади довідки про зміни до кошторисів 

загального та спеціального фондів міського бюджету. 

22. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року. 

23. Забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його 

прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України. 



24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, законності та правопорядку. 

 

Міський голова                                                                 Андрій БОГДАН 

 



Додаток 1

2553600000

(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  ############ ############ 35 000,00 0,00

11000000

Податки на доходи, податки на 

прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості  

54 810 000,00 54 810 000,00 0,00 0,00

11010000
Податок та збір на доходи фізичних 

осіб
54 790 000,00 54 790 000,00 0,00 0,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати

48 400 000,00 48 400 000,00 0,00 0,00

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

2 750 000,00 2 750 000,00 0,00 0,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата

3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування

640 000,00 640 000,00 0,00 0,00

11020000 Податок на прибуток підприємств  20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

11020200

Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної 

власності 

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

13000000

Рентна плата та плата за 

використання інших природних 

ресурсів 

5 911 000,00 5 911 000,00 0,00 0,00

13010000
Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів 
5 900 000,00 5 900 000,00 0,00 0,00

13010100

Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного 

користування 

4 800 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00

до рішення одинадцятої  сесії  

Городнянської міської ради восьмого 

скликання від 23.12.2021 року  "Про  

бюджет Городнянської міської  

територіальної громади на 2022 рік"(код 

бюжету 25536000000) 

ДОХОДИ

бюджету Городнянської міської  територіальної громади  на 2022 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 



Код
Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 

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) 

1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00

13030000

Рентна плата за користування 

надрами загальнодержавного 

значення

11 000,00 11 000,00 0,00 0,00

13030100

Рентна плата за користування надрами 

для видобування інших корисних 

копалин загальнодержавного значення

11 000,00 11 000,00 0,00 0,00

14000000
Внутрішні податки на товари та 

послуги  
7 300 000,00 7 300 000,00 0,00 0,00

14020000

Акцизний податок з вироблених в 

Україні підакцизних товарів 

(продукції) 

1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00

14021900 Пальне 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00

14030000

Акцизний податок з ввезених на 

митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 

3 900 000,00 3 900 000,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 3 900 000,00 3 900 000,00 0,00 0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації 

суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 

2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00

18000000

Місцеві податки та збори, що 

сплачуються (перераховуються) 

згідно з Податковим кодексом 

України

34 080 000,00 34 080 000,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 18 977 000,00 18 977 000,00 0,00 0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості 

66 000,00 66 000,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової нерухомості 

16 000,00 16 000,00 0,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

910 000,00 910 000,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1 735 000,00 1 735 000,00 0,00 0,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 13 200 000,00 13 200 000,00 0,00 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00

18030000 Туристичний збір 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

18030100
Туристичний збір, сплачений 

юридичними особами 
3 000,00 3 000,00 0,00 0,00



Код
Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 

18050000 Єдиний податок  15 100 000,00 15 100 000,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 10 800 000,00 10 800 000,00 0,00 0,00

18050500

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків` 

3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00

19000000 Інші податки та збори 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00

19010000 Екологічний податок 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00

19010100

Екологічний податок, який 

справляється за викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком викидів в 

атмосферне повітря двоокису 

вуглецю)

20 000,00 0,00 20 000,00 0,00

19010300

Надходження від розміщення відходів 

у спеціально відведених для цього 

місцях чи на об`єктах, крім 

розміщення окремих видів відходів як 

вторинної сировини 

15 000,00 0,00 15 000,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  6 649 440,00 3 492 100,00 3 157 340,00 0,00

21000000
Доходи від власності та 

підприємницької діяльності  
364 000,00 364 000,00 0,00 0,00

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 аб

4 000,00 4 000,00 0,00 0,00

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств 

та їх об`єднань, що вилучається до 

відповідного місцевого бюджету

4 000,00 4 000,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження  360 000,00 360 000,00 0,00 0,00

21081100
Адміністративні штрафи та інші 

санкції 
360 000,00 360 000,00 0,00 0,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, 

доходи від некомерційної 

господарської діяльності 

3 028 100,00 3 028 100,00 0,00 0,00

22010000
Плата за надання адміністративних 

послуг
2 195 100,00 2 195 100,00 0,00 0,00

22010300

Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань

4 000,00 4 000,00 0,00 0,00



Код
Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 

22012500
Плата за надання інших 

адміністративних послуг
840 000,00 840 000,00 0,00 0,00

22012600

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

1 351 100,00 1 351 100,00 0,00 0,00

22080000

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним 

майном  

800 000,00 800 000,00 0,00 0,00

22080400

Надходження від орендної плати за 

користування майновим комплексом 

та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності

800 000,00 800 000,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  33 000,00 33 000,00 0,00 0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за 

місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за 

оформлення документів на спадщину і 

дарування  

24 000,00 24 000,00 0,00 0,00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею 

та оформленням закордонних 

паспортів (посвідок) та паспортів 

громадян України  

9 000,00 9 000,00 0,00 0,00

24000000 Інші неподаткові надходження  106 000,00 100 000,00 6 000,00 0,00

24060000 Інші надходження  106 000,00 100 000,00 6 000,00 0,00

24060300 Інші надходження  100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

24062100

Грошові стягнення за шкоду, 

заподіяну порушенням законодавства 

про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності 

6 000,00 0,00 6 000,00 0,00

25000000
Власні надходження бюджетних 

установ  
3 151 340,00 0,00 3 151 340,00 0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, 

що надаються бюджетними 

установами згідно із 

законодавством 

2 888 340,00 0,00 2 888 340,00 0,00

25010100

Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 

2 390 240,00 0,00 2 390 240,00 0,00

25010300

Плата за оренду майна бюджетних 

установ, що здійснюється відповідно 

до Закону України `Про оренду 

державного та комунального майна`

248 100,00 0,00 248 100,00 0,00

25010400

Надходження бюджетних установ від 

реалізації в установленому порядку 

майна (крім нерухомого майна) 

250 000,00 0,00 250 000,00 0,00

25020000
Інші джерела власних надходжень 

бюджетних установ  
263 000,00 0,00 263 000,00 0,00

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 43 000,00 0,00 43 000,00 0,00



Код
Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 

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`

220 000,00 0,00 220 000,00 0,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00

31000000
Надходження від продажу основного 

капіталу  
100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00

31030000

Кошти від відчуження майна, що 

належить Автономній Республіці 

Крим та майна, що перебуває в 

комунальній власності  

100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00

33000000
Кошти від продажу землі і 

нематеріальних активів 
50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00

33010000 Кошти від продажу землі  50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, 

та земельних ділянок, які знаходяться 

на території Автономної Республіки 

Крим

50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)
############ ############ 3 342 340,00 150 000,00

40000000 Офіційні трансферти  70 829 900,00 70 829 900,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  70 829 900,00 70 829 900,00 0,00 0,00

41020000
Дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам
17 228 700,00 17 228 700,00 0,00 0,00

41020100 Базова дотація 17 228 700,00 17 228 700,00 0,00 0,00

41030000
Субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам
53 601 200,00 53 601 200,00 0,00 0,00

41033900
Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 
53 601 200,00 53 601 200,00 0,00 0,00

X Разом доходів ############ ############ 3 342 340,00 150 000,00

Секретар міської ради Світлана БІЛЬСЬКА



Додаток 2

2553600000

(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -1 272 000,00 1 272 000,00 1 272 000,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів
0,00 -1 272 000,00 1 272 000,00 1 272 000,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

0,00 -1 272 000,00 1 272 000,00 1 272 000,00

X Загальне фінансування 0,00 -1 272 000,00 1 272 000,00 1 272 000,00

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -1 272 000,00 1 272 000,00 1 272 000,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -1 272 000,00 1 272 000,00 1 272 000,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

0,00 -1 272 000,00 1 272 000,00 1 272 000,00

X Загальне фінансування 0,00 -1 272 000,00 1 272 000,00 1 272 000,00

Секретар міської ради Світлана БІЛЬСЬКА

Фінансування за типом боргового зобов’язання

Фінансування за типом кредитора

до рішення одинадцятої  сесії  

Городнянської міської ради восьмого 

скликання від 23.12.2021 року  "Про  

бюджет Городнянської міської  

територіальної громади на 2022 рік"(код 

бюжету 25536000000)   

ФІНАНСУВАННЯ

бюджету Городнянської міської  територіальної громади на 2022 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку



Додаток 3

2553600000

(код бюджету) (грн.)

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

0100000
Орган з питань державного 

управління
32 277 161,00 32 271 500,00 19 900 000,00 1 110 400,00 5 661,00 714 000,00 264 000,00 450 000,00 349 500,00 0,00 264 000,00 32 991 161,00

0110000
Орган з питань державного 

управління
32 277 161,00 32 271 500,00 19 900 000,00 1 110 400,00 5 661,00 714 000,00 264 000,00 450 000,00 349 500,00 0,00 264 000,00 32 991 161,00

0110150 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

19 480 000,00 19 480 000,00 14 500 000,00 1 045 000,00 0,00 49 000,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00 19 529 000,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління
385 000,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 000,00

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню
2 230 000,00 2 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 230 000,00

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00

0112142 2142 0763
Програми і централізовані заходи 

боротьби з туберкульозом
80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00

0112145 2145 0763
Централізовані заходи з лікування 

онкологічних хворих
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я
32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00

0113032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв`язку
120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00

0113033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян

169 200,00 169 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 200,00

видатки 

розвитку

Разом

до рішення одинадцятої  сесії  Городнянської міської 

ради восьмого скликання від 23.12.2021 року  "Про  

бюджет Городнянської міської  територіальної громади 

на 2022 рік"(код бюжету 25536000000)   

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

РОЗПОДІЛ

видатків бюджету Городнянської міської  територіальної громади  на 2022 рік

Код 

Програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

Код 

Функціона

льної 

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

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них



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

видатки 

розвитку

Разом

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

Програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

Код 

Функціона

льної 

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

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

0113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

6 903 900,00 6 903 900,00 5 400 000,00 65 400,00 0,00 470 000,00 20 000,00 450 000,00 349 500,00 0,00 20 000,00 7 373 900,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
880 000,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880 000,00

0116084 6084 0610

Витрати, пов`язані з наданням та 

обслуговуванням пільгових 

довгострокових кредитів, наданих 

громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбанн

я житла

5 661,00 0,00 0,00 0,00 5 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 661,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права на 

неї

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00 195 000,00

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування
21 400,00 21 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 400,00

0600000 Орган з питань освіти і науки 109 816 750,00 109 816 750,00 81 535 500,00 4 096 700,00 0,00 2 193 400,00 188 000,00 2 005 400,00 0,00 0,00 188 000,00 112 010 150,00

0610000 Орган з питань освіти і науки 109 816 750,00 109 816 750,00 81 535 500,00 4 096 700,00 0,00 2 193 400,00 188 000,00 2 005 400,00 0,00 0,00 188 000,00 112 010 150,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 19 310 300,00 19 310 300,00 14 050 000,00 849 000,00 0,00 810 000,00 40 000,00 770 000,00 0,00 0,00 40 000,00 20 120 300,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
22 869 600,00 22 869 600,00 14 000 000,00 2 848 000,00 0,00 1 066 400,00 60 000,00 1 006 400,00 0,00 0,00 60 000,00 23 936 000,00

0611026 1026 0921
Надання загальної середньої освіти 

міжшкільними ресурсними центрами
4 602 700,00 4 602 700,00 2 550 000,00 61 800,00 0,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 4 742 700,00

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
53 601 200,00 53 601 200,00 43 935 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 601 200,00

0611070 1070 0960

Надання позашкільної освіти 

закладами позашкільної освіти, заходи 

із позашкільної роботи з дітьми

3 293 800,00 3 293 800,00 2 450 000,00 109 000,00 0,00 83 000,00 0,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 3 376 800,00

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти
3 399 400,00 3 399 400,00 2 550 000,00 131 600,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 3 405 400,00

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 

освіти
26 050,00 26 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 050,00

0611160 1160 0990

Забезпечення діяльності центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівників

823 400,00 823 400,00 650 000,00 13 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 400,00



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

видатки 

розвитку

Разом

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

Програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

Код 

Функціона

льної 

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

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл

1 890 300,00 1 890 300,00 1 350 000,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890 300,00

0617321 7321 0443
Будівництво-1 освітніх установ та 

закладів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 88 000,00

1000000
Орган з питань культури, 

національностей та релігій
19 446 750,00 19 446 750,00 13 170 000,00 2 158 100,00 0,00 425 940,00 60 000,00 306 340,00 0,00 0,00 119 600,00 19 872 690,00

1010000
Орган з питань культури, 

національностей та релігій
19 446 750,00 19 446 750,00 13 170 000,00 2 158 100,00 0,00 425 940,00 60 000,00 306 340,00 0,00 0,00 119 600,00 19 872 690,00

1011080 1080 0960
Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами
5 051 800,00 5 051 800,00 3 750 000,00 436 800,00 0,00 129 840,00 20 000,00 109 840,00 0,00 0,00 20 000,00 5 181 640,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 3 765 000,00 3 765 000,00 3 000 000,00 34 800,00 0,00 29 600,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 29 600,00 3 794 600,00

1014040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок
392 500,00 392 500,00 270 000,00 49 100,00 0,00 14 500,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 407 000,00

1014060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

7 999 500,00 7 999 500,00 5 000 000,00 1 625 500,00 0,00 252 000,00 20 000,00 182 000,00 0,00 0,00 70 000,00 8 251 500,00

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і мистецтва
1 471 050,00 1 471 050,00 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 471 050,00

1014082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва
318 400,00 318 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318 400,00

1015011 5011 0810

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту

9 300,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00

1015012 5012 0810

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з неолімпійських 

видів спорту

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

1015041 5041 0810
Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд
152 200,00 152 200,00 0,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 200,00

1015062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

252 000,00 252 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00

1018410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів масової 

інформації
30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

1200000
Орган з питань житлово-

комунального господарства
12 251 000,00 11 951 000,00 4 850 000,00 833 000,00 300 000,00 1 261 000,00 890 000,00 371 000,00 65 600,00 50 000,00 890 000,00 13 512 000,00

1210000
Орган з питань житлово-

комунального господарства
12 251 000,00 11 951 000,00 4 850 000,00 833 000,00 300 000,00 1 261 000,00 890 000,00 371 000,00 65 600,00 50 000,00 890 000,00 13 512 000,00

1210160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

1 651 000,00 1 651 000,00 1 250 000,00 33 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 1 671 000,00



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

видатки 

розвитку

Разом

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

Програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

Код 

Функціона

льної 

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

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
10 250 000,00 10 250 000,00 3 600 000,00 800 000,00 0,00 580 000,00 250 000,00 330 000,00 65 600,00 50 000,00 250 000,00 10 830 000,00

1216090 6090 0640
Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства
50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

1217310 7310 0443
Будівництво-1 об`єктів житлово-

комунального господарства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620 000,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00 620 000,00 620 000,00

1217413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

1218340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00

3700000 Орган з питань фінансів 1 080 000,00 1 030 000,00 771 000,00 30 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 1 100 000,00

3710000 Орган з питань фінансів 1 080 000,00 1 030 000,00 771 000,00 30 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 1 100 000,00

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

1 030 000,00 1 030 000,00 771 000,00 30 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 1 050 000,00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

X X X УСЬОГО 174 871 661,00 174 516 000,00 120 226 500,00 8 228 200,00 305 661,00 4 614 340,00 1 422 000,00 3 132 740,00 415 100,00 50 000,00 1 481 600,00 179 486 001,00

Секретар міської ради Світлана БІЛЬСЬКА



Додаток 4

2553600000

(код бюджету) (грн.)

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

0100000
Орган з питань державного 

управління
279 339,00 59 661,00 0,00 339 000,00 0,00 -59 661,00 0,00 -59 661,00 279 339,00 0,00 0,00 279 339,00

0110000 Городнянська міська рада 279 339,00 59 661,00 0,00 339 000,00 0,00 -59 661,00 0,00 -59 661,00 279 339,00 0,00 0,00 279 339,00

0118821 8821 1060

Надання пільгових довгострокових 

кредитів молодим сім`ям та 

одиноким молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла

94 339,00 5 661,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 339,00 5 661,00 0,00 100 000,00

4113 Надання інших внутрішніх кредитів 94 339,00 5 661,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 339,00 5 661,00 0,00 100 000,00

0118822 8822 1060

Повернення пільгових 

довгострокових кредитів, наданих 

молодим сім`ям та одиноким 

молодим громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придба

ння житла

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 661,00 0,00 -5 661,00 0,00 -5 661,00 0,00 -5 661,00

4123
Повернення інших внутрішніх 

кредитів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 661,00 0,00 -5 661,00 0,00 -5 661,00 0,00 -5 661,00

0118831 8831 1060

Надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам 

житла на селі

185 000,00 54 000,00 0,00 239 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 000,00 54 000,00 0,00 239 000,00

4113 Надання інших внутрішніх кредитів 185 000,00 54 000,00 0,00 239 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 000,00 54 000,00 0,00 239 000,00

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 

кредитів, наданих індивідуальним 

забудовникам житла на селі

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 000,00 0,00 -54 000,00 0,00 -54 000,00 0,00 -54 000,00

4123
Повернення інших внутрішніх 

кредитів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 000,00 0,00 -54 000,00 0,00 -54 000,00 0,00 -54 000,00

Х Х Х УСЬОГО 279 339,00 59 661,00 0,00 339 000,00 0,00 -59 661,00 0,00 -59 661,00 279 339,00 0,00 0,00 279 339,00

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

у тому 

числі 

бюджет 

розвитк

у

разом

Повернення кредитів

спеціальний фонд

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитк

у

разом

до рішення одинадцятої  сесії  Городнянської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2021 року  "Про  бюджет Городнянської 

міської  територіальної громади на 2022 

рік"(код бюжету 25536000000)   

Кредитування, усього

загальний 

фонд

спеціальний фонд

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитк

у

разом

КРЕДИТУВАННЯ

бюджету Городнянської міської  територіальної громади  у  2022 році

Код 

Програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

Код 

Функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Надання кредитів

загальний 

фонд

спеціальний фонд

усього

загальн

ий фонд



Секретар міської ради Світлана БІЛЬСЬКА



(грн.)

Код Класифікації 

доходу бюджету/         

Код бюджету Усього

1 3

70 829 900,00

41020100 17 228 700,00

41033900 53 601 200,00

41051000

41051200

41053900 0,00

0,00

Х 70 829 900,00

Х 70 829 900,00

Х 0,00

(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  до загального фонду бюджету 0,00

3719770 9770 Інша субвенція з місцевого бюджету 0,00

ІІ. Трансферти  із спеціального фонду бюджету 0,00

Х Х УСЬОГО за розділами І,ІІ, у тому числі: 0,00

Х Х загальний фонд 0,00

Х Х спеціальний фонд 0,00

                                                                        Світлана БІЛЬСЬКАСекретар міської ради

2. Показнтки міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

Обласний бюджет  Чернігівської області

Інша субвенція з місцевого бюджету 

Обласний бюджет  Чернігівської області

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

Обласний бюджет  Чернігівської області

Седнівська селищна територіальна громада

Додаток 5

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

УСЬОГО за розділами І,ІІ, у тому числі:

спеціальний фонд

ІІ. Трансферти  до спеціального фонду бюджету

до рішення одинадцятої  сесії  Городнянської міської ради восьмого скликання від 

23.12.2021 року  "Про  бюджет Городнянської міської  територіальної громади на 2022 

рік"(код бюжету 25536000000) 

Державний бюджет

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

загальний фонд

Тупичівська територіальна громада

Найменування  трансферту/Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту

2

І. Трансферти  до загального фонду бюджету

Базова дотація 

Державний бюджет



(грн.)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

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 місцевих бюджетів

Найменування інвестиційного проекту

Загальний 

період 

реалізації 

проекту, 

(рік 

початку і 

завершенн

я)

Загальна 

вартість 

проекту,                                                                     

гривень

Обсяг 

капітальн

их 

вкладень 

місцевого 

бюджету 

всього, 

гривень

Обсяг 

капітальних 

вкладень 

місцевого 

бюджету у 

2022 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень 

готовності 

проекту на 

кінець 2022 

року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Орган з питань державного управління 264 000,00

0110150 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

Капітальні видатки 49 000,00

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
Капітальні видатки 20 000,00

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 

на неї
195 000,00

Відділ освіти Городнянської міської ради 188 000,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 40 000,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти
Капітальні видатки 60 000,00

0617321 7321 0443 'Будівництво освітніх установ та закладів"

Виготовлення  проектно-кошторисної документації  по об'єкту 

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика 

на території КЗ "Городнянський ліцей №1", що розташований  

по вул. Чернігівська,29 в м.Городня Чернігівської області"

48 000,00

0617321 7321 0443 'Будівництво освітніх установ та закладів"

Виготовлення  проектно-кошторисної документації  по об"єкту 

"Капітальний ремонт (заміна вікон) будівлі КЗ "Хоробицький 

ліцей" Городнянської міської ради, що розташований в 

с.Хоробичі Чернігівського району Чернігівської області"

40 000,00

Відділ культури Городнянської міської ради 60 000,00

1011080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами Капітальні видатки 20 000,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 20 000,00

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів
Капітальні видатки 20 000,00

Відділ житлово-комунального господарства 890 000,00

1210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах
Капітальні видатки 20 000,00

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки 250 000,00

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційнолї та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році

Додаток 6

до рішення одинадцятої  сесії  Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 23.12.2021 року  "Про  бюджет 

Городнянської міської  територіальної громади на 2022 рік"(код 

бюжету 25536000000)   



Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

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 місцевих бюджетів

Найменування інвестиційного проекту

Загальний 

період 

реалізації 

проекту, 

(рік 

початку і 

завершенн

я)

Загальна 

вартість 

проекту,                                                                     

гривень

Обсяг 

капітальн

их 

вкладень 

місцевого 

бюджету 

всього, 

гривень

Обсяг 

капітальних 

вкладень 

місцевого 

бюджету у 

2022 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень 

готовності 

проекту на 

кінець 2022 

року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1217310 7310 0443 Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального господарства

Корегування  проектно-кошторисної документації  по об'єкту 

"Реконструкція центральної площі м.Городні,Чернігівської 

обл.,Городнянського р-ну"

35 000,00

1217310 7310 0443 Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція мережі вуличного освітлення в с.Ільмівка 

(вул.Миру, вул.Коцюбинського. Вул.Молодіжна, вул.Гагаріна) 

Городнянського району Чернігівської області

540 000,00

1217310 7310 0443 Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального господарства

Виготовлення  проектно-кошторисної документації  по об'єкту 

"Реконструкція мережі вуличного освітлення в с.Ваганичі 

Чернігівського р-ну Чернігівської області"

45 000,00

Фінансовий відділ Городнянської міської ради 20 000,00

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах
Капітальні видатки 20 000,00

1 422 000,00

Секретар міської ради                                                           Світлана БІЛЬСЬКА

Всього:



Додаток 7

грн.

Усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Орган з питань державного 

управління
6 427 261,00 6 172 600,00 254 661,00 195 000,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програма

«Нагородження відзнаками Городнянської 

міської ради на 2021-2025 роки»

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2020 року 

85 000,00 85 000,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програма"Фінансового забезпечення 

представницьких витрат та інших видатків, 

пов'язаних із діяльністю Городнянської 

міської ради на 2021-2025 роки"

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2020 року 

35 000,00 35 000,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програма збереження архівних фондів на 

2021-2025 роки

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2020 року  (зі змінами)

265 000,00 265 000,00

0112010 2010 0730
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню

Програма місцевих  стимулів  для  медичних  

працівників та забезпечення кадрами лікарів 

лікувально-профілактичних закладів громади 

на 2021-2025 роки

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2020 року (зі змінами)

530 000,00 530 000,00

0112010 2010 0730
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню

Програма підтримки та  розвитку вторинної 

медичної допомоги на території на 2021-2025 

роки

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року зі змінами

1 700 000,00 1 700 000,00

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

Програма фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства 

«Городнянський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» на 2021-2025 роки

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року зі змінами

700 000,00 700 000,00

0112142 2142 0763
Програми і централізовані заходи 

боротьби з туберкульозом

Цільва соціальна програма  протидії 

захворюванню на туберкульоз на 2021-2025 

роки

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

80 000,00 80 000,00

до рішення одинадцятої  сесії  Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 23.12.2021 року  "Про  бюджет 

Городнянської міської  територіальної громади на 2022 

рік"(код бюжету 25536000000)   

Розподіл витрат бюджету Городнянської міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2022 році

Спеціальний фонд

Загальний фондУсього

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків та 

кредитуван

ня бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму



Усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Спеціальний фонд

Загальний фондУсього

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків та 

кредитуван

ня бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму

0112145 2145 0763
Централізовані заходи з лікування 

онкологічних хворих

Соціальна програма боротьби з 

онкологічними захворюваннями на 2021-

2025 роки

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

70 000,00 70 000,00

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я

Програма місцевих  стимулів  для  медичних  

працівників та забезпечення кадрами лікарів 

лікувально-профілактичних закладів громади 

на 2021-2025 роки

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2020 року  (зі змінами)

32 000,00 32 000,00

0113032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв`язку

Програма

фінансового забезпечення компенсаційних 

виплат за надання пільг з оплати послуг 

зв’язку та встановлення квартирних 

телефонів на 2021-2025 роки.(у новій 

редакції)

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року  (зі змінами)

120 000,00 120 000,00

0113033 3033 1070

Компенсаційні виплати на 

пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям 

громадян

Програма часткового відшкодування вартості 

перевезень та компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян 

на території Городнянської міської ради на 

2021-2025 роки 

до рішення  4 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

02.04.2021 року 

169 200,00 169 200,00

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги

Про затвердження Програми надання 

соціальних послуг з догляду на

непрофесійній основі на 2021-2025 роки

у новій редакції

до рішення  10 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

02.12.2021 року 

1 000 000,00 1 000 000,00

0113242 3242 1090
'Інші видатки на соціальний захист 

населення

Програма "Пільгове зубопротезування 

окремих категорій 

громадян Городнянської міської ради на 2021-

2025 роки"

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2020 року 

40 000,00 40 000,00

0113242 3242 1090
'Інші видатки на соціальний захист 

населення

Програма "Соціальний захист окремих 

категорій населення» на 2021-2025 роки

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року  (зі змінами)

650 000,00 650 000,00



Усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Спеціальний фонд

Загальний фондУсього

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків та 

кредитуван

ня бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму

0113242 3242 1090
'Інші видатки на соціальний захист 

населення

Комплексна програма 

соціальної підтримки учасників 

Антитерористичної 

операції,Операції Об'єднаних сил, учасників 

бойових дій та членів їх сімей на 2021-2025 

роки.

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

190 000,00 190 000,00

0116084 6084 0610

Витрати, пов`язані з наданням та 

обслуговуванням пільгових 

довгострокових кредитів, наданих 

громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придба

ння житла

Програма молодіжного житлового 

кредитування міської ради на 2019-2023 роки

рішення 16(34) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

01.08.2019 року  

5 661,00 5 661,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Програма розвитку земельних відносин та 

охорони земель на території Городнянської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки

до рішення  4 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

02.04.2021 року 

200 000,00 200 000,00

0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права 

на неї

Програма розвитку земельних відносин та 

охорони земель на території Городнянської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки

до рішення  4 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

02.04.2021 року 

195 000,00 195 000,00 195 000,00

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій 

органів місцевого самоврядування

Програма "Забезпечення участі 

Городнянської міської ради в Асоціації міст 

України, в Асоціації міст Чернігівської 

області»  на 2021-2025 роки"

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2020 року 

21 400,00 21 400,00

0118821 8821 1060

Надання пільгових довгострокових 

кредитів молодим сім`ям та 

одиноким молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла

Програма молодіжного житлового 

кредитування міської ради на 2019-2023 роки

рішення 16(34) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

01.08.2019 року  

100 000,00 94 339,00 5 661,00

0118831 8831 1060

Надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам 

житла на селі

Програма підтримки індивідуального 

житлового будівництва «Власний дім» на 

2021-2025 роки на території Городнянської 

міської ради 

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2020 року 

239 000,00 185 000,00 54 000,00

Відділ освіти Городнянської 

міської ради
26 050,00 26 050,00 0,00 0,00

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 

освіти
Програма  "Освітня стипендія" на 2022 рік

до рішення  10 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

02.12.2021 року 

26 050,00 26 050,00



Усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Спеціальний фонд

Загальний фондУсього

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків та 

кредитуван

ня бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму

Відділ культури, сім’ї,  молоді та 

спорту Городнянської міської 

ради

19 872 690,00 19 446 750,00 425 940,00 60 000,00

1011080 1080 0960
Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами

Програми розвитку культури  на 2021-2025 

роки на території  Городнянської міської ради 

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

5 181 640,00 5 051 800,00 129 840,00 20 000,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
Програми розвитку культури  на 2021-2025 

роки на території  Городнянської міської ради 

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

3 794 600,00 3 765 000,00 29 600,00 20 000,00

1014040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок

Програми розвитку культури  на 2021-2025 

роки на території  Городнянської міської ради 

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

407 000,00 392 500,00 14 500,00

1014060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

Програми розвитку культури  на 2021-2025 

роки на території  Городнянської міської ради 

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

8 251 500,00 7 999 500,00 252 000,00 20 000,00

1014081 4081 0829

Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і 

мистецтва

Програми розвитку культури  на 2021-2025 

роки на території  Городнянської міської ради 

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

1 471 050,00 1 471 050,00

1014082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецт

Програми розвитку культури  на 2021-2025 

роки на території  Городнянської міської ради 

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

297 400,00 297 400,00

1014082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецт

Програми "Стипендії талановитим і 

обдарованим дітям та молоді у сфері 

культури та мистецтва Городнянської міської 

ради на 2021-2025 роки" 

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

21 000,00 21 000,00

1015011 5011 0810

Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту

Програма "Розвиток фізичної культури і 

спорту на 2021-2025 роки на території 

Городнянської міської ради"

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

9 300,00 9 300,00

1015012 5012 0810

'Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту

Програма "Розвиток фізичної культури і 

спорту на 2021-2025 роки на території 

Городнянської міської ради"

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

5 000,00 5 000,00



Усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Спеціальний фонд

Загальний фондУсього

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків та 

кредитуван

ня бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму

1015041 5041 0810
Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд

Програма "Розвиток фізичної культури і 

спорту на 2021-2025 роки на території 

Городнянської міської ради"

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2019 року 

152 200,00 152 200,00

1015062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

Програма розвитку футболу на території 

Городнянської міської ради на 2021-2025 

роки

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

252 000,00 252 000,00

1018410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів 

масової інформації

Програма підтримки місцевого книговидання 

на 2021-2025 роки на території 

Городнянської міської ради 

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

30 000,00 30 000,00

Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою, 

архітектури та будівництва 

Городнянської міської ради

11 841 000,00 10 600 000,00 1 241 000,00 870 000,00

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів

Програма  розвитку житлово-комунальне 

господарство та благоустрій населених 

пунктів Городнянської міської ради на 2021-

2025 роки"

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2020 року  (зі змінами)

10 630 000,00 10 130 000,00 500 000,00 250 000,00

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів

Програма організації та проведення 

громавдських робіт для населення 

Городнянської міської ради на 2021-2025 

роки

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

200 000,00 120 000,00 80 000,00

1216090 6090 0640
Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства

Програма запобігання бездомного утримання 

та розмноження бродячих тварин на території 

Городнянської міської ради на 2021-2025 

роки

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2020 року 

50 000,00 50 000,00

1217310 7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-

комунального господарства

Програма  розвитку житлово-комунальне 

господарство та благоустрій населених 

пунктів Городнянської міської ради на 2021-

2025 роки"

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2020 року  (зі змінами)

620 000,00 620 000,00 620 000,00

1217413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту

Програма часткового відшкодування вартості 

перевезень та компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян 

на території Городнянської міської ради на 

2021-2025 роки 

до рішення  4 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

02.04.2021 року (зі змінами)

300 000,00 300 000,00

1218340 8340 0540
Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів

Програма "Охорони навколишнього 

природного середовища  Городнянськї 

міської ради на 2021-2025 роки"

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2019 року 

41 000,00 41 000,00

38 167 001,00 36 245 400,00 1 921 601,00 1 125 000,00

Секретар міської ради                                          Світлана БІЛЬСЬКА

Разом



Пояснювальна записка до проекту рішення 

Городнянської міської ради 

«Про бюджет Городнянської міської територіальної громади на 

2022 рік (код бюджету 25536000000)» 
Проект місцевого бюджету сформовано відповідно до положень 

Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу 

України, Бюджетної декларації на 2022-2024 роки,схваленої постановою 

Кабінету Міністрів від 31.05.2021 р № 548 «Про схвалення  Бюджетної 

декларації України на 2022 – 2024 роки», Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2022 рік» від 15.09.2021р № 6000 та інших законодавчих 

актів, бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів 

міського бюджету, з урахуванням прогнозних показників соціально-

економічного розвитку країни на 2022 рік та наявної бази оподаткування. 

 

Оцінка доходів бюджету Городнянської міської територіальної громади 

на 2022 рік 

 

Прогноз доходів Городнянської міської територіальної громади на 2022 

рік розроблений на базі основних прогнозних макропоказників економічного 

і соціального розвитку України на 2022 – 2024 роки, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів від 31.05.2021 р. № 586 та  із застосуванням 

чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України. 

При прогнозуванні дохідної частини бюджету на 2022 рік  враховано:  

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку 

прогнозних надходжень податків, зборів та неподаткових платежів, 

зокрема за 2020, 2021 роки; 

- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 

2019-2020 років та 11 місяців 2021 року; 

- підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2022 р. – 6 500 грн.; з 

01.10.2022 р. – 6 700 грн.; 

- підвищення прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на 

місяць з 01.01.2022 р. до рівня 2 393 грн., з 01.07.2022 – 2 508 грн., з 

01.12.2022 р. – 2 589 грн.; 

- індекс споживчих цін у середньому до попереднього року у  2022 році – 

106,2%, у 2023 році – 105,3%; у 2024 році – 105,0%. 

 

 

 

Прогноз доходів бюджету Городнянської міської територіальної громади 

на 2022 рік (без врахування міжбюджетних трансфертів), тис.грн 

https://gormr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/35-Pro-vnesennya-zmin-do-rishennya-sesiyi-miskoyi-rady-Pro-mistsevyj-byudzhet-Gorodnyanskoyi-miskoyi-obyednanoyi-terytorialnoyi-gromady-na-2020-rik-kod-byudzhetu-25536000000.pdf
https://gormr.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/35-Pro-vnesennya-zmin-do-rishennya-sesiyi-miskoyi-rady-Pro-mistsevyj-byudzhet-Gorodnyanskoyi-miskoyi-obyednanoyi-terytorialnoyi-gromady-na-2020-rik-kod-byudzhetu-25536000000.pdf


Джерело 
Факт 

2020 року 

Очікува

ні 2021 

року 

Прогноз 

на 

2022рік 

Відхилення 

прогнозу на 2022 

р. до очікуваних 

надходжень 2021 

р. 

+/- % 

Загальний фонд 

Податок на доходи фізичних осіб 39 718,5 48 050,0 54 790,0 +6 740,0 114,0 

Податок на прибуток підприємств 

комунальної власності 
64,0 22,1 20,0 -2,1 90,5 

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів 
5 623,8 5 129,1 5 900,0 +770,9 115,0 

Рентна плата за користування води 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Рентна плата за користування надрами 9,8 10,0 11,0 +1,0 110,0 

Акцизний податок з виробленого в 

Україні пального 
897,5 1 090,0 1 200,0 +110,0 110,1 

Акцизний податок з ввезення на митну 

територію України пального 
3 136,3 3 650,0 3 900,0 +250,0 106,8 

Акцизний податок з роздрібної реалізації 

алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів 

1 781,0 2 065,0 2 200,0 +135,0 106,5 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 
743,2 896,1 992,0 +95,9 110,7 

Земельний податок 11 359,1 17 763,3 17 985,0 +221,7 101,2 

Туристичний збір 3,6 3,2 3,0 -0,2 93,75 

Єдиний податок 9 272,7 12 737,2 15 100,0 +2 362,8 117,4 

Частина чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств та їх 

об'єднань, що вилучається до 

відповідного місцевого бюджету 

1,7 4,0 4,0 0,0 100,0 

Адміністративні штрафи та інші санкції  149,3 360,0 360,0 0,0 100,0 

Адміністративні штрафи та штрафні 

санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів 

75,8 44,0 0,0 -44,0 0.0 

Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних 

осіб,фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань 

0,0 4,0 4,0 0.0 100,0 

Плата за надання інших адміністративних 

послуг 
342,0 700,0 840,0 +140,0 120,0 

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень  

1 048,5 1 165,0 1 351,1 +186,1 116,0 

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим  майном, що 

перебуває у комунальній власності 

478,3 750,0 800,0 +50,0 106,6 

Державне мито 27,7 31,0 33,0 +2,0 106,4 

Орендна плата за водні об’єкти (їх 

частини), що надаються в користування 
1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 



на умовах оренди Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, 

обласними, районними, Київською та 

Севастопольською міськими державними 

адміністраціями, місцевими радами 

Інші надходження 109,2 105,0 100,0 -5,00 95,2 

Кошти за шкоду, що заподіяна на 

земельних ділянках державної та 

комунальної власності, які не надані у 

користування та не передані у власність, 

внаслідок їх самовільного 

зайняття,використання не за цільовим 

призначенням 

7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 

102,2 227,3 0,0 -227,3 0,0 

Всього власні надходження загального 

фонду 
74 965,7 94 818,8 105 593,1 +10774,3 111,4 

Спеціальний фонд 

Екологічний податок 31,2 35,0 35,0 0.0 100,0 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої 

діяльності 

5,9 14,0 6,0 -8,0 42,9 

Відсотки за користування  

довгостроковим кредитом, що надається 

з місцевих бюджетів молодим сім’ям та 

одиноким молодим громадянам на 

будівництво та придбання житла 

2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Надходження коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури населеного 

пункту 

3 024,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Власні надходження бюджетних установ 5 428,2 4064,6 3 151,3 -913,3 77,5 

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, 

що перебувають у державній або 

комунальній власності 

49,9 350,4 100,0 -250,4 28,5 

Кошти від відчуження майна, що 

належить Автономній Республіці Крим та 

майна, що перебуває в комунальній 

власності 

237,2 616,0 50,0 -566,0 8,1 

Всього спеціальний фонд  8 857,8 5080,0 3 342,3 -1 737,7 65,8 

ВСЬОГО 83 823,5 99 898,8 108 935,4 9 036,6 109,0 

 



Загальний обсяг доходів бюджету на 2022 рік (без трансфертів) 

розраховано в сумі  108 935,4 тис.грн., що на 9036,6 тис. грн. або на 109,0% 

більше очікуваного виконання бюджету за 2021 рік. При цьому по 

загальному фонду міського бюджету планові показники 2022 року на 

10 774,3 тис.грн. або на 111,4% більше очікуваних, по спеціальному фонду 

міського бюджету менше очікуваних на  1 737,7 тис.грн. або 65,8% .  

       

 

 

Структура доходів бюджету Городнянської міської ради 

 на 2022 рік, тис.грн. 

 

Всього бюджет 

179 765,3 

Загальний фонд 

176 423,0 

Спеціальний фонд 

3 342,3 

 

Власні доходи 

105 593,1 

Офіційні 

трансферти 

70 829,9 

Власні доходи 

191,0 

Власні надходження 

бюджетних установ 

3 151,3                       
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Загальний фонд бюджету Городнянської міської територіальної 

                                                        громади 

Прогнозний показник доходів загального фонду бюджету на 2022 рік 

становить 176 423,0 тис.грн., в т.ч. показник власних доходів –                 

105 593,1 тис.грн. 

У відповідності до Бюджетного кодексу України в 2022 році продовжує 

діяти система бюджетного вирівнювання, яка передбачає горизонтальне 

вирівнювання податкоспроможності територій України залежно від рівня 

надходжень на одного жителя. 

При цьому, вирівнювання для бюджетів міст здійснюється 

Міністерством фінансів України лише за податком на доходи фізичних осіб. 

Механізм вирівнювання передбачає, що місцеві бюджети з індексом 

податкоспроможності нижче 0,9 середнього показника по Україні отримують 

базову дотацію (в обсязі 80% суми, необхідної для досягнення показника 0,9), 

для підвищення рівня їх забезпеченості.  

Середній рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб на 1 

жителя територіальних громад  становить 3 391,91 грн. 

Тобто, базову дотацію отримують бюджети територіальних громад з 

рівнем находжень на 1 жителя нижче 3 052,72 грн. (3 391,91 * 0,9 =3 052,72). 

Для обрахунку обсягів базової та реверсної дотації на 2022 рік 

використовувались дані щодо наявного населення станом на 01.01.2021 р. 

згідно з даними Державної служби статистики України та фактичні 

надходження податку на доходи фізичних осіб в цілому по Україні за даними 

Державної казначейської служби України за 2020 рік. 

У зв’язку з тим, що обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб 

на 1 жителя Городнянської ОТГ становив 2051,5 грн., тобто менше ніж 

3 052,72грн., тому для бюджету застосовується базова дотація. 

Базова дотація обрахована Міністерством фінансів України для 

Городнянської міської ОТГ в сумі 17 228,7 тис.грн., що на 275,3 тис.грн. 

більше, ніж у 2021 році. 

Разом з тим, планується надаватись освітня субвенція в розмірі  

53 601,2 тис.грн. 

Інші міжбюджетні трансферти будуть доведені після затвердження 

проекту рішення “Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік”. 

 

 

 



Структура доходів загального фонду міського бюджету у 2022 році         ( 

без врахування трансфертів) 

 

                          Податок на доходи фізичних осіб 

 

Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом надходжень бюджету є 

податок на доходи фізичних осіб. У структурі власних доходів бюджету 

Городнянської міської ради на 2022 рік цей податок складає 52%. 

При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано: 

- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних 

осіб; 

- підвищення мінімальної заробітної плати з 01 січня 2022 року у розмірі 

6 500 грн на місяць та 39,26 грн. у погодинному розмірі; 

- посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної 

сітки – 2 893 грн. з 01 січня 2022 року; 

- зростання оплати праці найманих працівників бюджетної сфери та 

приватного сектору; 

- встановлення прожиткового мінімуму (у місячному розмірі: з 
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01 січня 2022 року - 2 393 грн, з 01 липня - 2 508 грн, з 01 грудня - 2 589 

грн.); 

- спад ділової активності, вимушена зупинка бізнесу та зростання рівня 

безробіття внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

Таким чином, прогнозний обсяг податку на доходи фізичних осіб у 2022 

році за окремими видами надходжень становитиме 54 790,0 тис.грн., що на   

6 740,0 тис.грн. або на 14,% більше очікуваних надходжень 2021 року. 

 Інформацію щодо прогнозного обсягу податку в розрізі кожного виду 

надходжень наведено нижче. 

тис.грн. 

Назва 

Очікувані 

надходження 

у 2021 році 

Прогноз 

надходжень 

на 2022 рік 

Відхилення 

+;- % 

1 2 3 4 5 

податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується 

податковими агентами із 

доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати 

42 450,0 48 400,0 5 950,0 114,02 

податок на доходи фізичних 

осіб-військовослужбовців 
2 500,0 2 750,0 250,0 110,0 

податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується із 

доходів платника податку 

інших ніж заробітна плата 

2 500,0 3 000,0 500,0 120,0 

податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується за 

результатами річного 

декларування 

600,0 640,0 40,0 106,7 

Всього: 48 050,0 54 790,0 6 740,0 114,03 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 782,5 

48 050,0 

54 790,0 

Динаміка надходжень ПДФО за 2021-2022 рр., тис.грн. 

+ 6 740,0 

+ 8 267,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

Податок на прибуток підприємств комунальної власності 

 

У відповідності до порядку, встановленого розділом ІІІ Податкового 

кодексу України та положень статті 64 Бюджетного кодексу України, до 

міського бюджету податок на прибуток сплачується підприємствами та 

фінансовими установами комунальної власності міської ради. 

Упродовж 11 місяців 2021 року комунальними підприємствами сплачено 

22,3 тис.грн. податку на прибуток. 

Прогнозний показник податку на прибуток комунальних підприємств на 

2022 рік планується в сумі 20,0 тис.грн., що на 2,1 тис.грн. або на 10,% менше 

від очікуваного показника 2021 року.  

Даний показник обраховано відповідно до наданих розрахунків 

комунальних підприємств. 

 

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

Відповідно до ч.2, ч.30. п.1 ст.64 Бюджетного кодексу України до 

доходів загального фонду міського бюджету належать рентна плата за 

спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку 

Прогноз на 

2022р. 

 

Очікувані на 

2021 р. 

 

 

Факт 2020 р. 



рубок головного користування) та 37% рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування. 

Прогнозний показник рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів заплановано на 2022 рік в сумі 5 900,0 тис.грн., що на 1 110,0 

тис.грн. або на 15,8 менше від очікуваного показника 2021 року, в т.ч.: 

- по рубкам головного користування очікується 4 800,0 тис.грн. 

надходжень (на 710,0 тис.грн. менше показника 2021 року або на 12,8%); 

- по другорядним рубкам - обсяг очікуваних надходжень у 2022 році 

складе 1 100,0 тис.грн. податку, що на 400,0 тис.грн. менше очікуваного 

показника 2021 року. 

       Розрахунок показника рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів на 2022 рік здійснено з урахуванням динаміки надходжень за  

попередні роки, надходжень поточного року, зменшеною тенденцією 

платного відпуску деревини та без застосування індексації ставок, 

визначених в абсолютних значеннях. 

 

Рентна плата за користування надрами 

Частиною 4
3
 п.1 ст.64 Бюджетного кодексу України визначено 

зарахування до доходів загального фонду міського бюджету 5%  рентної 

плати за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами 

для видобування нафти, природного газу та газового конденсату). 

Враховуючи обсяг надходжень даного податку впродовж 11 місяців 

2021 року та спираючись на визначений в проекті державного бюджету на 

2022 рік  принцип збереження чинних ставок рентної плати, в наступному 

році планується отримати 11,0 тис.грн. рентної плати за користування 

надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, 

що на 10% більше очікуваного показника поточного року. 

 

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів 

До бюджету Городнянської міської ради починаючи з 2015 року 

зараховується акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів. 

До переліку підакцизних товарів відповідно до пункту 215.1 статті 215 

Податкового кодексу України належать: 

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; 

- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 



- пальне. 

Базою оподаткування підакцизних товарів є вартісний показник 

реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів (з податком на додану вартість). Для пива, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників ставка податку 

становить 5%. 

  ЗУ “Про Державний бюджет України на 2022 рік” передбачається у 

наступному бюджетному році зарахування частини (13,44%) акцизного 

податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України 

пального до бюджетів місцевого самоврядування. 

За 11 місяців 2021 року до бюджету надійшло 6 158,7 тис.грн. акцизного 

податку з реалізації підакцизних товарів, з яких: 

- акцизний податок з виробленого в Україні пального –  995,8 тис.грн.; 

- акцизний податок з ввезення на митну територію України пального – 

3 295,2 тис.грн.; 

- акцизний податок з роздрібної реалізації підакцизних товарів – 1 867,6 

тис.грн. 

Враховуючи очікувані надходження акцизного податку у 2021 році, 

зростання у наступному бюджетному році індексу споживчих цін на 106,2%, 

зарахування із 01.01.2022 року частки (13,44%) акцизного податку з пального 

до державного бюджету, очікуваний показник акцизного податку на 2022 рік 

становитиме 7 300,0 тис.грн. 

 



 
Податок на майно 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

розраховується відповідно до статті 266 розділу ХІІ Податкового кодексу 

України. 

Ставки податку встановлено рішенням Городнянської міської ради від 

14.07.2021 р.  “Про встановлення місцевих податків і зборів”, а саме: ставки 

податку для об'єктів житлової і нежитлової нерухомості, що перебувають у 

власності фізичних/юридичних осіб, встановлено у розмірі 0,3%, 1% та 1,5% 

в залежності від класифікації будівель та споруд. 

Базою оподаткування податком є загальна площа об’єкта житлової та 

нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. 

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками 

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нерухомості, які 

перебувають у власності фізичних осіб, здійснюватиметься органами 

Державної податкової служби України за місцем реєстрації власника такої 

нерухомості у 2022 році за 2021рік. 

Платники податку юридичні особи самостійно обчислюють суму 

податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 

897,5 1090,0 1200,0 

3 136,30 
3650,0 

3900,0 

1 781,00 

2065,0 
2200,0 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Факт 2020 року Очікувані 2021 року Прогноз 2022 року 

Динамика надходжень акцизного податку у 
2020 -2022 рр.,тис.грн 

пальне (вироблене) пальне (ввезене) роздрібна торгівля 



контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів 

оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, 

передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної 

суми рівними частками поквартально. 

За 11 місяців 2021 року до загального фонду бюджету Городнянської 

громади надійшло 908,7 тис.грн. податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки. Враховуючи очікувані надходження у 2021 році даного 

податку у сумі 910,0 тис.грн. та збільшення рівня мінімальної заробітної 

плати, очікуваний показник по податку на нерухоме майно на 2022 рік 

розрахований у сумі 992,0 тис.грн., що на 82,0 тис.грн. або на 9% більше 

очікуваного показника цього року. 

 

Плата за землю 

Починаючи з 2015 року відповідно до статті 265 Податкового кодексу 

України плата за землю, яка справляється у формі земельного податку та 

орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, є 

складовою частиною податку на майно та входить до складу місцевих 

податків і зборів. 

Плата за землю становить 17,0% обсягу  доходів загального фонду та 

89,5% від обсягу місцевих податків і зборів.  

З 01 січня 2022 року діють нові ставки земельного податку встановлені 

рішенням Городнянської міської ради від 14.07.2021 р.  “Про встановлення 

місцевих податків і зборів”. Розмір ставок у відсотковому розмірі становить 

від 0,1 до 5,000. 

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є 

договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований 

відповідно до законодавства. 

Розрахункова сума прогнозних надходжень на наступний рік становить 

17 985,0 тис.грн., що на 221,7 тис.грн. або на 1,2% більше очікуваних 

надходжень 2021 року в тому числі: 

- надходження по земельному податку плануються в сумі 2 485,0 

тис.грн., що на 200,0 тис.грн. меньше очікуваного показника поточного року, 

у зв’язку з тим, що ТОВ “Етнопродукт” в 2022 році переходить із загальної 

системи оподаткування на сплату єдиного податку четвертої групи, що в 

свою чергу звільнить значну кількість орендодавців-фізичних осіб від сплати 

земельного податку.;  

- надходження з орендної плати плануються в сумі  15 500,0 тис.грн, що 

на 421,7 тис.грн. або на 2,8% більше очікуваних надходжень з орендної плати 

2021 року. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Туристичний збір 

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію Городнянської міської ради та 

тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі). 

Базою справляння туристичного збору є загальна кількість діб 

тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) за вирахуванням 

податку на додану вартість. 

Відповідно до рішення 6 сесії міської ради від 14.07.2021 р. “Про 

встановлення місцевих податків і зборів” ставки туристичного збору 

встановлено до бази справляння збору у розмірі 0,5% для внутрішнього 

туризму та 1,0% для в’їзного туризму. 

До бюджету міської ради у січні-листопаді 2021 року надійшло 

туристичного збору у сумі 3,2 тис.грн.  

Прогнозний показник туристичного збору на 2022 рік розрахований на 

рівні 2021 року та становить 3,0 тис.грн. 
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Відповідно до рішення 6 сесії міської ради від 14.07.2021 р. “Про 

встановлення місцевих податків і зборів” встановлено наступні ставки 

єдиного податку: 

- для першої групи платників – 10% розміру прожиткового мінімуму 

(248,1 грн. на місяць); 

- для другої групи платників – ставка податку встановлена в розмірі 20 

% розміру мінімальної заробітної плати (крім платників по КВЕД 10, КВЕД 

47, КВЕД 95.29 – 15% ); 

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи 

встановлюється у розмірі: 

- 3% доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з 

Податковим кодексом України; 

- 5% доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу 

єдиного податку. 

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої 

групи є нормативна грошова оцінка ріллі в області, з урахуванням 

коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового 

(звітного) року. 

Підвищення з 01.01.2022  прожиткового мінімуму до 2 481,0 грн. та 

мінімальної заробітної плати до рівня 6 500,0 грн. вплине на надходження 

єдиного податку платниками, які обрали І та ІІ групу. 

Враховуючи очікувані надходження у 2021 році цього податку у сумі      

12 737,2 тис.грн., зростання індексу споживчих цін на 106,2%, збільшення 

мінімальної заробітної плати на 108,3%, прожиткового мінімуму на 109,3%, 

прогнозний показник по єдиному податку на 2022 рік по Городнянській ОТГ 

становитиме 15 100,0 тис.грн., що на 2 362,8 тис.грн. або на 118,6% більше 

очікуваного показника 2021 року в тому числі: 

- єдиний податок з фізичних осіб – 10 800,0 тис.грн.; 

- єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – юридичних 

осіб – 1 100,0 тис.грн.; 

- єдиний податок для сільськогосподарських товаровиробників –          3 

200,0 тис.грн.  

 

                                                                                                          



 
 

 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України міською радою 

02.12.2021 р. прийнято рішення «Про норматив та порядок відрахування 

частини прибутку підприємств та організацій комунальної форми власності 

за результатами щоквартальної діяльності у 2021 році» яким встановлено, що 

комунальні підприємства міської ради здійснюють відрахування до 

загального фонду міського бюджету за результатами своєї діяльності 1% від 

одержаного чистого прибутку. 

Упродовж 11  місяців 2021 року комунальними підприємствами 

сплачено 4,2 тис.грн. частини чистого прибутку (доходу). 

Прогнозний показник частини чистого прибутку (доходу) комунальних 

підприємств на 2022 рік становить 4,0 тис.грн. ( на рівні очікуваного 

показника 2021 року) обраховано відповідно до розрахунків комунальних 

підприємств. 

 

Адміністративні штрафи та інші санкції 

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до складу доходів 

об’єднаних територіальних громад належать адміністративні штрафи, що 

накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими 

органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку 

адміністративними комісіями. 
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За 11 місяців 2021 року до бюджету Городнянської міської ради 

надійшло 341,8 тис.грн. коштів від застосування адміністративних стягнень, 

із них.  

Таким чином, враховуючи обсяг надходжень стягнень в поточному році 

(без врахування разових платежів), в 2022 році планується отримати 360,0 

тис.грн. адміністративних штрафів на рівні очікуваного показника 2021 року. 

 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів 

За 11 місяців 2021 року до міського бюджету надійшло 44,0 тис.грн. 

адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства 

у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 

накладених за місцем вчинення порушення. 

Прогнозний показник суми штрафних санкцій на 2022 рік обрахувати 

неможливо. 

Плата за надання інших адміністративних послуг 

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України з 2015 року до 

загального фонду міського бюджету надходить плата за надання інших 

адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг. 

До адміністративних послуг, які надходять до бюджету м. Городня 

належать послуги, які надаються відділом Держгеокадастру у 

Городнянському районі,  Городнянським районним управлінням 

Держпродспоживслужби у Чернігівській області, очільниками 

старостинських округів та спеціалістом з питань реєстрації місцяпроживання 

фізичних осіб загального відділу міської ради: 

- за надання відомостей з державного земельного кадастру у формі 

витягу про земельну ділянку та у формі викопіювання з кадастрової карти 

(плану) та іншої картографічної документації; 

- за видачу ветеринарного свідоцтва, ветеринарної довідки, 

фітосанітарного та карантинного сертифікатів; 

- за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання. 

Крім того, згідно із Законом України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» до міського бюджету 

надходить 70% від оплати вартості адміністративної послуги за оформлення 

(у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус, які надаються Городнянським районним сектором УДМС у 

Чернігівській області. 



Упродовж 11 місяців 2021 року до бюджету Городнянської міської ради 

надійшло 652,8 тис.грн. даних надходжень. Очікувані надходження за 

2021рік складають 700,0 тис.грн. 

Прогнозний показник плати за надання інших адміністративних послуг 

згідно обсягу фактичної сплати у 2021 році та збільшення рівня 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зменшенням кількості 

наданих послуг за виготовлення закордонних паспортів у 2022 році 

становить 840,0 тис.грн. 

 

Адміністративний збір  

 

Внесеними змінами до Бюджетного кодексу України з 01.01.2016 року 

до бюджету громади зараховуються: 

 адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами 

міських рад; 

 адміністративний збір за проведення  державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

За 11 місяців 2021 року надійшло 1 132,7 тис.грн. таких зборів. 

Прогнозний показник по адміністративних зборах обрахувати 

неможливо, але згідно обсягу фактичної сплати у 2021 році та збільшення 

рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, можливо припустити, 

що надходження у 2022 році становитимуть 1 355,1 тис.грн. 

 

 

 

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом 

та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 

Орендна плата за користування майновим комплексом та іншим майном, 

що перебуває у комунальній власності обраховується відповідно до 

Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна 

комунальної власності територіальної громади Городнянської міської ради». 

До міського бюджету протягом 11 місяців 2021 року надійшло коштів 

орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній 

власності у сумі 681,3 тис.грн.  

Враховуючи динаміку надходжень по даному джерелу у 2021 році, 

розмір наданих пільг та спираючись на розрахунки надані відділом 

економіки, транспорту та торгівлі,  у 2021 році надійде 800,0 тис.грн. 

орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній 

власності, що на 50,0 тис.грн. більше планового показника поточного року. 



 

Державне мито 

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до складу доходів 

об’єднаних територіальних громад належить державне мито, що 

зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем вчинення дій 

та видачі документів. 

За січень - листопад ц.р. до бюджету м.Городня надійшло 30,7 тис.грн. 

державного мита, що на 3,8 тис.грн. більше планового показника поточного 

року. 

У зв’язку з тим, що надходження державного мита носять 

несистематичний і разовий характер, можливо припустити, що надходження 

у 2022 році становитимуть 33,0 тис.грн. 

 

Інші надходження 

Упродовж січня - листопада 2021 року сума інших надходжень, яка була 

перерахована до міського бюджету становила 103,3 тис.грн. 

Основні джерела надходжень: 

- повернення коштів минулих періодів; 

- реєстраційний внесок за участь в аукціоні; 

- плата за розміщення об’єктів зовнішньої реклами. 

Прогнозний показник по іншим надходженням обрахувати неможливо, 

але згідно обсягу фактичної сплати у 2021 році за тимчасове платне 

користування місця та за розміщення об’єктів зовнішньої реклами можливо 

припустити, що до бюджету надійде 100,0 тис.грн. таких надходжень. 

 

 

 

Кошти від реалізації безхазяйного майна 

Загальна сума коштів від реалізації безхазяйного майна, яка надійшла до 

бюджету м.Городня за підсумками 10 місяців 2020 року склала 102,2 тис.грн. 

Основним джерелом надходжень є зарахування коштів спадщини, яка 

відповідно до рішень суду визнана відумерлою. 

В 2021 році міською радою планується продовжувати роботу в даному 

напряму, обсяг очікуваних надходжень зпрогнозовано в розмірі 50,0 тис.грн. 

 

Спеціальний фонд бюджету Городнянської міської територіальної 

громади на 2022 рік 

 

До складу спеціального фонду бюджету у 2022 році включено: 

 

Назва платежів Сума, 



тис.грн 

Надходження від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 
50,0 

Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній 

власності 
100,0 

Екологічний податок 35,0 

Власні надходження бюджетних установ 3 151,34 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  

5,0 

Всього: 3 342,3 

 

Бюджет розвитку 

 

Відповідно до діючого бюджетного законодавства у складі спеціального 

фонду бюджету сформовано бюджет розвитку. 

Основними видами надходжень до бюджету розвитку є надходження від 

продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав 

на них та кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній 

власності. 

Крім того, до бюджету розвитку із загального фонду бюджету може 

передаватися частина коштів, які залишаються після забезпечення потреби на 

фінансування поточних витрат бюджетних установ та поточних видатків по 

реалізації заходів цільових програм, затверджених міською радою. 

 

 

Порівняння прогнозних надходжень по доходах до бюджету розвитку 

Городнянської міської територіальної громади на 2022 рік, тис.грн. 

 

Джерело доходів 
План на 

2021 рік 

Очікува

ні 

2021рік 

Прогноз 

на 2022 

рік 

Відхилення 

+;- % 

Бюджет розвитку, в т.ч. 200,0 245,0 160,0 -85,0 65,3 

Надходження від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосп. призначення 

672,0 547,0 50,0 -497,0 9,1 

Кошти від відчуження 

майна, що перебуває в 

комунальній власності 

349,0 350,0 100,0 -250,0 28,6 

 

Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення  

 



Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України ціна земельної 

ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою. 

Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що не може 

бути більшим, ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за 

нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. 

За даними відділу земельних відносин, відповідно до клопотань, що 

подані юридичними та фізичними особами у 2021 році орієнтовна сума 

коштів, що має надійти до бюджету від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення у 2022 році становить 50,0 тис.грн. 

 

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності 

 

За 11 місяців 2021 року до бюджету міської ради надійшло  350,4 

тис.грн.  коштів від відчуження майна, що перебуває   в   комунальній 

власності. 

Протягом 2022 року буде продовжуватися робота в даному напряму, 

прогнозна сума надходжень планується в сумі 100,0 тис.грн. 

 

 

Екологічний податок 

З 01.01.2016 року екологічний податок надходить до спеціального фонду 

міського бюджету. Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до 

складу доходів об’єднаних територіальних громад належить 25% загальної 

суми надходжень екологічного податку за скиди, викиди забруднюючих 

речовин та розміщення відходів. 

З врахуванням фактичної сплати екологічного податку у січні- листопаді 

поточного року в сумі 35,4 тис.грн., ставок та бази оподаткування, прогнозні 

надходження у 2022 році становитимуть 35,0 тис.грн. 

 

 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності 

Упродовж січня - листопада 2021 року сума грошових стягнень за 

шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища, яка була перерахована до міського бюджету 

становила 40,5 тис.грн. 



Прогнозний показник по даному виду надходжень обрахувати 

неможливо, але можливо припустити, що у 2022 році до бюджету надійде 6,0 

тис.грн. таких стягнень. 

 

Власні надходження бюджетних установ 

Власні надходження бюджетних установ класифікуються в залежності 

від джерел надходжень коштів та використовуються лише в межах таких 

надходжень. 

Прогнозний показник на 2022 рік за розрахунками головних 

розпорядників коштів міського бюджету становить  3 151,3 тис.грн. 

 

Джерело 

Фактичні 

надходження за 

11 міс.2022р. 

Прогноз 

на 2022 р. 

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно 

із законодавством 

2 567,9 2 888,3 

Інші джерела власних надходжень 

бюджетних установ (благодійни внески, 

гранти, дарунки) 

1 196,7 263,0 

Разом власні надходження бюджетних 

установ 
3 764,6 3 151,3 

   

 

Структура доходів спеціального фонду міського бюджету у 2022 році. 

 



 
 

 

Оцінка видатків бюджету Городнянської міської територіальної громади 

на 2022 рік 

Розрахунок видатків міського бюджету здійснено на основі 

Бюджетного кодексу України зі змінами, доопрацьованого проекту Закону 

України “Про Державний бюджет на 2022 рік” та з врахуванням 

міжбюжетних трансфертів з державного бюджету.  

Загальний обсяг видатків міського бюджету (без врахування 

надання та повернення кредитів) на 2022 рік 179 486,0 тис. грн., у тому числі: 

− за загальним фондом – 175 243,661  тис.грн., 

− за спеціальним фондом – 4 242,340 тис.грн.. 

Структура  видатків міського бюджету  на 2022 рік за статтями витрат: 

- оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями  на 

заробітну плату складає 147 562,1  тис.грн. або 82,2% від видатків загального 

та спеціального фондів; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв складає 8 278,2 тис.грн.  

або  4,6 % від видатків загального та спеціального фондів; 

- медикаменти та перев’язувальні матеріали складають 57,6 тис.грн.  або  

0,03 % від  видатків загального та спеціального фондів; 

- продукти харчування складають 4 160, тис.грн. або  2,3 % від видатків 

загального та спеціального фондів; 

- інші видатки складають 19 061,1 тис.грн.  або  10,6 % від  видатків   

загального та спеціального фондів. 

Власні 
надходження 

бюджетних установ 
94,3% 

Екологічний 
податок 

10,5% 

Грошові стягнення 
за шкоду 

0,2% 

Кошти від продажу 
несільськогосподар

ських земель 
1,5% 

Кошти від 
відчудження майна 

2% 



Видатки спеціального фонду міського бюджету  на 2022 рік  передбачено 

у сумі  4 242,340 тис.грн., в тому числі: 

- видатки спеціального фонду за рахунок податкових надходжень у сумі 

35,0 тис.грн. або 0,02% до  видатків загального та спеціального фондів; 

- видатки спеціального фонду за рахунок неподаткових  надходжень   

бюджетних  установ складають  3 157,340 тис.грн. або 1,8% до  видатків 

загального та спеціального фондів; 

- видатки бюджету розвитку за рахунок доходів від операцій з капіталом 

 складають 150,0 тис.грн.  або 0,08%  до  видатків загального та спеціального 

фондів; 

- видатки передані із загального фонду до спеціального у сумі 900,0  

тис.грн. або 0,5%  до  видатків загального та спеціального фондів. 

У проекті міського бюджету на 2022 рік враховано обсяги освітньої  

субвенції, визначені у Законі України “Про Державний бюджет України на 

2022 рік”, у розмірі – 53 601,2 тис.грн.  

Обсяг ресурсу міського бюджету для виплати заробітної плати з 

нарахуваннями працівникам установ, які отримують кошти з міського 

бюджету, розраховувався виходячи з наступних соціальних стандартів - 

розмірів мінімальної заробітної плати і посадового окладу (тарифної ставки) 

першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: 

 - розмір мінімальної заробітної з 01.01.2022 року 6500 гривень,             

(в середньому до 2021 року зросте на 8,3 % ); 

  - розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС          

2893 гривні (ріст порівняно з 2021 роком –  8,3 %); 

також передбачається запровадження  збільшення видатків на 

енергоносії проти попереднього року.  

На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами 

енергоносії та комунальні послуги передбачено обсяг бюджетних асигнувань 

загального фонду міського бюджету у сумі 8 645,2 тис. грн., який визначено 

на підставі діючих тарифів та прогнозних тарифів на енергоресурси на 

наступний рік.  

При цьому, головним завданням  було збереження основних 

пріоритетів бюджетної політики та дотримання принципів Бюджетного 

кодексу України, зокрема, в частині затвердження збалансованого 

бездефіцитного бюджету. 

 

 

 

 



Державне управління 

 

Проектом міського бюджету на 2022 рік на утримання органів 

місцевого самоврядування  Городнянської міської ради передбачається 

спрямувати видатки загального фонду бюджету у сумі 22 546,0 тис. грн. 

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 20 177,0 тис. грн., 

або 89,5%.  

На проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні 

послуги передбачено обсяг асигнувань загального фонду міського бюджету у 

сумі   1 108,0 тис.грн., або 4,9%.  

Частка видатків на захищені статті в загальній сумі видатків складає  

94,7%. 

Видатки спеціального фонду  (бюджет  розвитку) на утримання 

органів місцевого самоврядування міської ради передбачаються у сумі 56,0 

тис.грн. на придбання обладнання  і предметів довгострокового 

користування. 

На реалізацію програми "Нагородження відзнаками Городнянської 

міської ради на 2021-2025 роки" планується спрямувати видатки  за 

загальним фондом міського бюджету у сумі 85,0 тис.грн. 

На реалізацію програми "Фінансового забезпечення представницьких 

витрат та інших видатків, пов'язаних із діяльністю Городнянської міської 

ради на 2021-2025 роки" планується спрямувати видатки  за загальним 

фондом міського бюджету у сумі 35,0 тис.грн. 

На реалізацію програми збереження архівних фондів на 2021-2025 роки 

планується спрямувати видатки  за загальним фондом міського бюджету у 

сумі 265,0 тис.грн.,  

На реалізацію міської програми "Забезпечення участі Городнянської 

міської ради в Асоціації міст України, в Асоціації міст Чернігівської області  

на 2021-2025 роки"  планується спрямувати видатки  загального фонду у сумі 

21,4 тис. грн. 

                           Освіта 

 

У 2022 році зберігається підхід до використання освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам лише на оплату праці педагогічних 

працівників. Обсяг  освітньої субвенції складає 53 601,2 тис.грн.  

- Видатки загального фонду на утримання установ освіти (в тому числі 

надання спеціальної освіти школами естетичного виховання)  

передбачаються  в сумі 112 978,25 тис.грн.,  включаючи освітню субвенцію у 

сумі 53 601,2 тис.грн.,  



На оплату праці з нарахуваннями направлено – 102 556,2 тис. грн. або 

90,8%, на  оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачаються 

видатки у сумі  4 449,5 тис.грн.  або 3,9%. 

Виплата стипендії, допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, яким виповнюється 18 років  передбачена в сумі   

26,1 тис.грн.. 

За спеціальним фондом бюджету на галузь освіта  заплановано видатки 

у сумі 2 235,24 тис.грн. в тому числі: 

на придбання продуктів  харчування направлено  1 790,0 тис.грн.,  

на інші видатки  325,24 тис.грн.; 

на капітальні видатки – 120,0 тис.грн.. 

 

                                                   Охорона  здоров 'я 

Проектом міського бюджету на 2022 рік на утримання галузі охорона 

здоров'я передбачається спрямувати видатки загального фонду бюджету у 

сумі 3 112,0 тис. грн. 

На  виконання Програми місцевих  стимулів  для  медичних  

працівників та забезпечення кадрами лікарів лікувально-профілактичних 

закладів громади на 2021-2025 роки передбачається спрямувати кошти у сумі 

562,0 тис.грн. (вторинна ланка медичної допомоги), в тому числі: 

- на виплату додаткової надбавки молодим лікарям-спеціалістам     

530,0 тис.грн.;  

- на навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах за 

рахунок коштів місцевого бюджету 32,0 тис.грн..  

На  виконання Програми підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Городнянської міської ради на 2021-2025 роки 

передбачається спрямувати кошти у сумі 1700,0 тис.грн., в тому числі на:  

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв  - 1500,0 тис.грн.; 

- забезпечення лікарськими препаратами пільгових категорій населення 

 100,0 тис.грн.; 

- покращення матеріально-технічної бази підприємства 100 тис.грн. 

На  виконання Програми фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Городнянський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» на 2021-2025 роки  передбачається спрямувати кошти у 

сумі 700,0 тис.грн. 

На  виконання програми Соціальна програма боротьби з  

онкологічними  захворюваннями на 2021-2025 роки передбачається 

спрямувати кошти у сумі 70,0 тис.грн. 

На  виконання програми  Цільової соціальної програми протидії 

захворюванню на туберкульоз на 2021-2025 роки роки  передбачається 

спрямувати кошти у сумі 80,0 тис.грн. 



                     Соціальний захист та соціальне забезпечення 

На галузь соціальний захист та соціальне  забезпечення проектом  

міського бюджету на 2022 рік за загальним  та спеціальним фондами 

передбачено спрямувати кошти у сумі 9 543,1 тис.грн.  

На забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту 

і соціального забезпечення передбачається спрямувати кошти у сумі                 

7 373,9 тис.грн.  

На реалізацію програми «Фінансового забезпечення компенсаційних 

виплат за надання пільг з оплати послуг зв’язку на 2021-2025 роки» 

планується спрямувати видатки  за загальним фондом міського бюджету у 

сумі 120,0 тис. грн. 

На реалізацію програми «Компенсації пільгових перевезень 

автомобільним транспортом на території Городнянської міської ради» 

планується спрямувати видатки  загального фонду міського бюджету у сумі 

169,2 тис. грн. 

На реалізацію програми «Надання соціальних послуг з догляду на 

непрофесійній основі» на 2021-2025 роки планується спрямувати видатки  за 

загальним фондом міського бюджету у сумі 1 000,0 тис. грн. 

На реалізацію програми «Соціальний захист окремих категорій 

населення» на 2021-2025 роки планується спрямувати видатки  за загальним 

фондом міського бюджету у сумі 650,0 тис. грн. 

На реалізацію міської програми «Комплексна програма соціальної 

підтримки учасників Антитерористичної  операції, Операції Об'єднаних сил, 

учасників бойових дій та членів їх сімей» планується спрямувати видатки  у 

сумі 190,0 тис. грн.. 

На реалізацію міської програми «Пільгове зубопротезування окремих 

категорій громадян Городнянської міської ради на 2021-2025 роки"» 

планується спрямувати видатки  у сумі 40,0 тис. грн.. 

                                                           

                                                 Культура 

За загальним  та спеціальним фондами  бюджету на галузь передбачено  

14 242,55 тис.грн.  

Видатки загального фонду складають 13 946,45 тис. грн., в тому числі 

оплата праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ  у сумі 

11 575,0 тис. грн. або 83,0%, для розрахунків за енергоносії та комунальні 

послуги передбачаються видатки в сумі  1 709,4 тис. грн. або 12,3%.  Частка 

видатків на захищені статті в загальному фонді складає 95,3 відсотка. 



Видатки спеціального фонду заплановано у сумі  296,1тис.грн. в тому 

числі:  на інші видатки  - 196,5 тис.грн.; 

  на капітальні видатки – 99,6 тис.грн.; 

Видатки загального та спеціального фондів планується спрямувати  за 

напрямами: 

«Забезпечення діяльності бібліотек» передбачено 3 794,6 тис.грн. в 

тому числі: 

видатки  загального фонду у сумі 3765,0 тис.грн., в тому числі на оплату 

праці з нарахуваннями – 3680,0 тис.грн. або 97,7%, на  оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв передбачаються видатки у сумі 34,8 тис.грн.   або 

0,9%;  

видатки спеціального фонду у сумі  29,6 тис. грн. в тому числі  за 

рахунок плати за послуги бюджетних установ – 9,6 тис.грн.; 

 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» передбачено 407,0 

тис.грн. в тому числі: 

видатки  загального фонду у сумі  392,5 тис.грн., в тому числі на оплату 

праці з нарахуваннями – 330,0 тис.грн. або 84,1%, на  оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв передбачаються видатки у сумі 49,1 тис.грн. або 

12,5%;  

видатки спеціального фонду у сумі 14,5 тис. грн. за рахунок плати за  

послуги бюджетних установ.  

 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів» передбачено 8 251,5 тис.грн., 

в тому числі: 

видатки  загального фонду у сумі  7 999,5 тис.грн., в тому числі на 

оплату праці з нарахуваннями – 6 150,0 тис.грн. або 75,9%, на  оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв передбачаються видатки у сумі                 

1 625,5 тис.грн. або 20,6%;  

видатки спеціального фонду у сумі  252,0 тис. грн. в тому числі за  

рахунок плати за послуги бюджетних установ - 232,0 тис.грн..  

 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва» передбачено видатки  загального фонду у сумі  1 471,05 тис.грн., 

в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 1415,0 тис.грн. або 96,2%;  

«Інші заходи в галузі культури і мистецтв» передбачено  видатки 

загального фонду у сумі  318,4 тис.грн.: 

- на виконання програми «Розвитку культури  на 2021-2025 роки на 

території  Городнянської міської ради»  у сумі 297,4 тис.грн.; 

- на виконання програми " Стипендії талановитим і обдарованим дітям 



 та молоді у сфері культури та мистецтва Городнянської міської ради на 

2021-2025 роки" на території Городнянської міської ради» у сумі                

21,0 тис.грн.. 

Фізична культура і спорт 

Видатки загального фонду складають 2 308,8 тис. грн., які планується 

спрямувати за напрямами: 

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл (КТПКВКМБ 5031)   у сумі 1890,3  тис.грн. в 

тому числі оплата праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ  у 

сумі  1650,0 тис. грн. або 87,3%, для розрахунків за енергоносії та комунальні 

послуги передбачаються видатки в сумі  84,0 тис. грн. або 4,4%.  Частка 

видатків на захищені статті в загальному фонді складає 93,9 відсотка. 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту (КТПКВКМБ 5011) проектом міського бюджету на 2021 рік 

передбачається спрямувати видатки загального фонду в сумі 9,3 тис.грн.. 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 

видів спорту (КТПКВКМБ 5012) передбачені бюджетні асигнування за 

загальним фондом міського бюджету в сумі 5,0 тис.грн. 

На утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 

(КТПКВКМБ 5041)  передбачені бюджетні асигнування за загальним фондом 

міського бюджету в сумі 152,2 тис.грн. 

На підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (КТПКВКМБ 5062) проектом 

міського бюджету на 2021 рік передбачені бюджетні асигнування в сумі    

252,0  тис.грн. на реалізацію міської програми «Програма розвитку футболу 

на території Городнянської міської ради».  

 

Житлово-комунальне господарство 

За загальним та спеціальним фондами бюджету на галузь передбачено 

видатки у сумі 10 885,661  тис. грн., в тому числі: 

 видатки  загального фонду  складають 10 305,661 тис. грн., в тому 

числі:  

- на  «Організацію благоустрою населених пунктів» передбачено 

10 250,0 тис. грн., з них  на оплату праці з нарахуваннями 4 450,0 тис. грн.,  

для розрахунків за енергоносії та комунальні послуги передбачаються 

видатки в сумі  800,0 тис. грн.;  

- на «Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових  

довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ 

реконструкцію/придбання житла» передбачено 5,661 тис. грн., 



- на «Іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства»   

передбачено 50,0 тис. грн., 

видатки спеціального фонду  складають  580,0 тис. грн. (з них за 

 рахунок: 

плати за послуги бюджетних установ – 250,0 тис. грн., 

інших джерел власних надходжень  передбачено 80,0 тис. грн. 

інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)  250,0 тис. грн.. 

 

      Економічна діяльність 

 

За загальним  та спеціальним фондами  бюджету  передбачено видатки 

у сумі 1 424,4 тис.грн.  

Видатки загального фонду за напрямом: 

КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування» складають 21,4 тис. грн. 

КПКВКМБ  0117130«'Здійснення заходів із землеустрою» складають 

200 тис. грн. 

Видатки спеціального фонду за напрямом: 

КПКВКМБ 0117650  «Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї» планується спрямувати видатки 

спеціального фонду у сумі 195,0 тис.грн.. 

КПКВКМБ 0617310 «Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального 

господарств» на корегування  проектно-кошторисної документації  по об'єкту 

"Реконструкція центральної площі м.Городні, Чернігівської обл., 

Городнянського р-ну" у сумі 35,0 тис.грн.;  

КПКВКМБ 0617310 «Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального 

господарств» на реконструкцію мережі вуличного освітлення в с.Ільмівка 

(вул. Миру, вул. Коцюбинського. Вул. Молодіжна, вул. Гагаріна) 

Городнянського району Чернігівської області    у сумі 540,00 тис.грн.;  

КПКВКМБ 0617310 «Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального 

господарств» на Виготовлення  проектно-кошторисної документації  по 

об'єкту "Реконструкція мережі вуличного освітлення в с.Ваганичі 

Чернігівського р-ну Чернігівської області"  у сумі 45,0 тис.грн.;  

КПКВКМБ 0617321  «'Будівництво освітніх установ та закладів»  на 

виготовлення  проектно-кошторисної документації  по об'єкту "Будівництво 

багатофункціонального спортивного майданчика на території КЗ 

"Городнянський ліцей №1", що розташований  по вул. Чернігівська,29 в 

м.Городня Чернігівської області"  у сумі  48,0 тис.грн.. 



КПКВКМБ 0617321  «'Будівництво освітніх установ та закладів»  на 

виготовлення проектно-кошторисної документації  по об"єкту "Капітальний 

ремонт (заміна вікон) будівлі КЗ "Хоробицький ліцей" Городнянської міської 

ради, що розташований в с.Хоробичі Чернігівського району Чернігівської 

області"   у сумі  40,0 тис.грн.. 

КПКВКМБ 0117413  «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» планується спрямувати видатки спеціального 

фонду у сумі 300,0 тис.грн.. 

    

                               Інша діяльність 

 

За загальним  та спеціальним фондами  бюджету передбачено  видатки 

у сумі 71,0 тис.грн.  

Видатки загального фонду за напрямом «Фінансова підтримка засобів 

масової інформації» складають 30,0 тис. грн. 

Видатки спеціального фонду за напрямом «Природоохоронні заходи за 

рахунок цільових фондів» складають 41,0 тис. грн. 

 

Резевний фонд 

 

 Резервний фонд бюджету Городнянської міської територіальної 

громади  передбачено у сумі 50,0 тис.грн. 

Кредитування 

Згідно з міською програмою молодіжного житлового кредитування 

міської ради на 2019-2023 роки із загального фонду міського бюджету 

передбачені видатки в сумі – 94,339 тис. грн., із спеціального фонду -      

5,661 тис.грн.. 

Згідно з міською програмою підтримки індивідуального житлового 

будівництва «Власний дім» на 2021-2025 роки на території Городнянської 

міської ради ” із загального фонду міського бюджету передбачені видатки на 

надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам в сумі – 

185,0 тис.грн., із спеціального фонду 54,0 тис.грн.. 

 

Міжбюджетні відносини 

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності міського  

бюджету залежно від рівня надходжень на одного жителя з державного 

бюджету України міському бюджету передбачено базову дотацію у сумі   

17 228,7 тис. грн. 



У 2022 році в загальному фонді міського бюджету передбачено 

міжбюджетні трансферти. 

З Державного бюджету міському бюджету:  

-  освітня субвенція – у сумі 53 601,2 тис. грн; 

-  базова дотація у сумі 17 228,7 тис.грн.  

                                                    

Фінансування 

Обсяг оборотної касової готівки міського бюджету на 2022 рік 

передбачено на рівні 40,0 тис.грн. 

Обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до 

спеціального фонду (бюджету розвитку), на 2022 рік складуть                 

1422,0 тис.грн.. 

 

Начальник фінансового відділу                                 Н.Сердюк 


