
 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від 14.12.2022 р. № 2 

 

Про бюджет Заводської міської 

територіальної громади на 2023 рік. 

16558000000. 
  ( код бюджету) 

 

Керуючись Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Визначити на 2023 рік: 

доходи     бюджету     Заводської     міської     територіальної     громади      у     сумі 

120 111 300,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Заводської міської 

територіальної громади 118 358 900,00 гривні, доходи спеціального фонду бюджету 

Заводської міської територіальної громади у сумі   1 752 400,00 гривень згідно з додатком 1 

до цього рішення; 

видатки     бюджету     Заводської     міської     територіальної     громади     у     сумі 

120 111 300,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Заводської міської 

територіальної громади у сумі 118 350 900,00 гривень, видатки спеціального фонду бюджету 

Заводської міської територіальної громади у сумі 1 752 400,00 гривень; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Заводської міської територіальної 

громади в розмірі 200 000 гривень, що становить 0,17 відсотка видатків загального фонду 

бюджету Заводської міської територіальної громади, визначених цим пунктом; 

резервний фонд    бюджету Заводської міської територіальної громади у розмірі  

930 000 гривень, що становить 0,78 відсотків видатків загального фонду бюджету Заводської 

міської територіальної громади, визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету 

Заводської міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього 

рішення. 

Виконавчий комітет міської ради може приймати рішення щодо розподілу та 

перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та з інших 

місцевих бюджетів у період між сесіями міської ради з наступним внесенням змін до 

рішення про бюджет Заводської міської територіальної громади. 

4. Здійснювати з 01 січня 2023 року з бюджету Заводської міської територіальної 

громади видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів відповідно до 

розмежування видатків між бюджетами, визначених у додатку 4 до цього рішення. 



5. Затвердити розподіл витрат бюджету Заводської міської територіальної громади на 

реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 94 940 900,00 гривень згідно з додатком 

7 до цього рішення. 

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Заводської міської територіальної 

громади на 2023 рік: 

1) до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу 

України та трансферти, визначені статтею 97, 101 Бюджетного Кодексу України ( крім 

субвенцій, визначених статтею 69
1
 Бюджетного Кодексу України та частиною першою 

статті 71 Бюджетного Кодексу України); 

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 

10 частини першої статті 71 Бюджетного Кодексу України. 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Заводської 

міської територіальної громади на 2023 рік є: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69
1
 Бюджетного Кодексу 

України; 

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

статті 71 Бюджетного Кодексу України. 

8. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету 

Заводської міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої 

статті 69
1
, частини першої статті 71 Бюджетного Кодексу України, спрямовуються на 

реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною другою статті 70 

та частиною другою статті 71 Бюджетного Кодексу України. 

9. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України 

захищеними видатками бюджету Заводської міської територіальної громади видатки 

загального фонду на: 

оплату праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

соціальне забезпечення; 

поточні трансферти місцевим бюджетам; 

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, 

виробами медичного призначення для індивідуального користування; 

 програму  державних гарантій медичного обслуговування населення. 

10. Дозволити начальнику фінансового відділу виконавчого комітету Заводської 

міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах 

розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Заводської міської територіальної громади 

на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного 

періоду відповідно до статті 16 Бюджетного Кодексу України. 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу України надати право 

фінансовому відділу отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України: 

- позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Заводської міської 

територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, 

в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка 

на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 

обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

12. Головним розпорядникам коштів бюджету Заводської міської територіальної 

громади забезпечити виконання норм Бюджетного Кодексу України стосовно: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 

чинності цього рішення; 



2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних 

повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи раціональне, 

результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію 

роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та їх одержувачів у бюджетному 

процесі; 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а 

саме: 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за 

бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим 

рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів 

України, до 15 березня 2024 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня їх 

затвердження; 

4) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань та здійснення витрат 

бюджету; 

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, 

водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та 

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

кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у 

кошторисі. 

13. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою 

окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету виконавчий комітет Заводської 

міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів 

здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та 

кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. 

У винятковому порядку за обґрунтованим поданням головного розпорядника 

бюджетних коштів, погодженим з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, 

планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

міської ради, перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними 

програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків 

(окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за рішенням 

виконавчого комітету Заводської міської ради. 

14. Рішення набуває чинності з 01 січня 2023 року. 

15. Додатки 1, 3, 4, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

16. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного Кодексу України 

виконавчому комітету забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня 

його прийняття в газеті «Зоря». 

17. Організацію даного рішення покласти на фінансовий відділ виконавчого комітету 

Заводської міської ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію з питань 

фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

 

 
Міський голова Віталій СИДОРЕНКО 



Пояснювальна записка до бюджету 

Заводської міської територіальної громади 

на 2023 рік 

 

(16558000000) 

 (код бюджету) 

 

І. Загальна частина 

Складання проєкту бюджету Заводської міської територіальної громади на 2023 рік 

здійснено з дотриманням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання 

місцевих бюджетів у період воєнного стану»,  з урахуванням прийнятих законодавчих змін. 

Проєкт місцевого бюджету міської територіальної громади на 2023 рік визначено 

відповідно до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленою постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.05.2021 №548 «Про схвалення бюджетної декларації на 2022-2024 

роки», макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України на 2022-

2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 «Про 

схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022—2024 роки» та 

взятої до відома відповідно до Постанови Верховної Ради України від 15.07.2021 № 1652-IX, 

а також розподілу міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами на 2023 рік, 

врахованих у граничних показниках видатків, доведеного листом Мінфіну від 04.11.2022      

№ 05110-14-6/25906.  

 Проєкт бюджету включає основні показники економічного і соціального розвитку 

Заводської міської територіальної громади, прогнозні показники бюджету за основними 

видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини  бюджету територіальної 

громади з державним бюджетом та іншими місцевими бюджетами. 

            Формування проєкту міського бюджету на 2023 рік здійснено на основі принципів 

збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності, які визначені статтею 7 

Бюджетного кодексу України.  

 

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку  

  Одним з основних макропоказників економічного і соціального розвитку Заводської 

міської територіальної громади є фонд оплати праці та середньооблікової чисельності 

штатних працівників, середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника.  

 Під час розрахунку враховано такі соціальні стандарти: 

 прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі  - 2508 гривень. При 

плануванні проекту бюджету врахована установлена у 2023 році мінімальна заробітна плата: 

у місячному розмірі — 6700 гривень; 

у погодинному розмірі — 40,46 гривні. 

 

ІІІ. Загальні показники бюджету 

 Обсяг доходів бюджету територіальної громади прогнозується на: 

- 2023 рік – 120 111 300 грн (ріст до очікуваних надходжень 2022 року – 10 107 616 грн 

(5,7%)), у тому числі доходи загального фонду – 118 358 900 грн.; 

 Обсяг видатків бюджету територіальної громади прогнозується на: 

- 2023 рік – 120 111 300 грн , у тому числі видатки загального фонду – 118 358 900 грн. 

 

ІV. Показники доходів бюджету  

  При плануванні дохідної частини проєкту міського бюджету Заводської міської 

територіальної громади на 2023 рік у частині податкових і неподаткових надходжень 

враховані: 

1) норми Бюджетного та Податкового кодексів України; 

2) основні джерела доходів, фактичний та очікуваний рівень надходжень на плановий 

період; 



3) статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних,  

надходжень податків та зборів, зокрема за 2021 рік, очікувані макропоказники 

Мінекономіки на 2022 рік та прогнозні (попередні) на 2023 рік,  макропоказники 

надіслано листом Мінекономіки від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03; 

4) фактичне надходження дохідної частини бюджету за результатами 10 місяців 2022 

року; 

5) продовження на 2023 рік дії тимчасової норми щодо підвищеного (+ 4%) нормативу 

зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів; 

6) рішення двадцятої сесії восьмого скликання від 30.06.2022 року( №3 «Про 

встановлення ставок єдиного податку на 2023 рік та затвердження Положення про 

єдиний податок», № 4 «Про встановлення ставок та  пільг зі сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2023 рік та затвердження 

Положення про порядок справляння податку», №5 «Про встановлення транспортного 

податку на 2022 рік та затвердження Положення про порядок нарахування та сплати 

транспортного податку, як складової податку на майно», №18 «Про затвердження 

Положення про порядок нарахування та сплати земельного податку і орендної плати 

юридичними та фізичними особами»; № 19 «Про затвердження ставок орендної плати 

у відсотках до нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Заводської 

територіальної громади на 2023 рік»; №20 «Про затвердження ставок та пільг зі 

сплати земельного податку на 2023 рік». 

 При формуванні дохідної частини місцевого бюджету були враховані фактичні  

показники на 2022 рік. 

 Обсяг власних доходів загального фонду місцевого бюджету на 2023 рік розрахований 

у сумі 72 381 800 гривень, що на  11,3 відсотки або 9 900 000 гривень більше порівняно з 

очікуваними надходженнями  2022 року. До спеціального фонду у 2023 році прогнозується 

отримати 1 752 400 гривень. 

  

 Власні доходи загального фонду бюджету територіальної громади міста сформовані у 

відповідності зі ст. 64  Бюджетного кодексу за рахунок: 

1) 64 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території громади, 

який визначений в обсязі:  2023 рік – 26 679 000 грн. Планування надходжень податку на 

доходи фізичних осіб розрахований з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці 

найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців, розміру 

прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної 

ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, рівня середньої заробітної 

плати, діючої ставки оподаткування доходів фізичних осіб, тощо( 36,9 відсотки власних 

надходжень); 

2) податку на майно: 2023 рік – 28 919 800 грн., доля якого у власних надходженнях бюджету 

становить на рівні 40,0%, у тому числі: 

 плата за землю – 2023 рік – 28 228 300 грн.(39,0 відсотки власних надходжень);  

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 2023 рік – 691 500 

грн.( 0,9 відсотки  власних надходжень);  

3) єдиного податку: 2023 рік – 8 030 000 грн.( 11,1 відсотки власних надходжень). 

 Місцеві податки (плата за землю, податок на нерухоме майно, єдиний податок) – 

плануються з урахуванням діючих на території громади ставок податків, прожиткового 

мінімуму, мінімальної заробітної плати, індексів споживчих цін, тощо.  

4) акцизного податку: 2023 рік – 4 495 000 грн.;  доля у власних надходженнях бюджету на 

рівні  6,2%  і складається  з акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, 

у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників 

тютюну, рідин, що використовуються в електроннихх сигаретах, що оподатковуються згідно 

з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті213 Податковиго кодексу України (850 000 грн); 

акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 путкту 213.1 статті 213 

Податкового кодексу України ( 1 250 000 грн) та зарахування частини (13,44 відсотка) 



акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України 

пального до бюджету громади з Державного бюджету ( 2 395 000 грн); 

5) інших надходжень: – 2023 рік – 395 500 грн.; (доля на рівні 0,6%) (це плата за надання 

адміністративних послуг; надходження від орендної плати за  комунальне майно). 

 Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади плануються в сумі        – 

1 752 400 грн. та сформовані у відповідності зі ст. 69
1
,71   Бюджетного кодексу України.  

 Джерелами формування доходів спеціального фонду на 2022 рік  є податкові та 

неподаткові надходження: 

-  екологічний податок – 170 000 грн.; 

-  власні надходження бюджетних установ  – 1 582 400 грн. 

 Показники доходів бюджету Заводської міської територіальної громади на  2023 рік  

наведено у додатку 1 до  бюджету громади на 2023 рік. 

 

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого 

територіальною  міською громадою боргу та надання місцевих гарантій 

          Показники фінансування бюджету Заводської міської територіальної громади 

визначено з урахуванням вимог ст. 72  Бюджетного кодексу України  до проєкту бюджету- 

відсутні. 

 Показники місцевого боргу відсутні. 

 Показники гарантованого Заводською міською  територіальною громадою боргу та 

надання місцевих гарантій відсутні. 

Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією 

видатків відсутні. 

 

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету 

 Показники видатків проєкту місцевого бюджету на 2023 рік розроблено на основі 

показників дохідної частини проєкту бюджету територіальної громади. В першу чергу в них 

враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в 

першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, 

на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, 

природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. 

 Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної 

роботи установ та закладів соціально – культурної сфери з урахуванням гендерного аналізу 

за окремими бюджетними програмами, надання встановлених власних соціальних гарантій 

для малозахищених категорій громадян, підтримка в належному стані об’єктів житлово – 

комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури громади,  впровадження заходів 

з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм. 

 Розподіл видатків головними розпорядниками коштів на 2023 рік  наведено у додатку 

3 до проєкту бюджету Заводської міської територіальної громади на 2023 рік. 

  Обсяг видатків загального фонду міського бюджету складає 118 358 900 грн, з них за 

рахунок власних надходжень до міського бюджету – 71 692 800 грн, за рахунок базової 

дотації – 23 533 900 грн, освітня субвенція – 22 336 900,  інших трансфертів з обласного 

бюджету – 795 300. 

Обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету складає 1 752 400 грн , в т.ч.  

батьківська плата за харчування та навчання – 1 582 400 грн; 

коштів від сплати екологічного податку в сумі 170 000  грн. 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

     Пріоритетними завданнями міської ради та її виконавчих органів є належне фінансове 

забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними 

повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими 

нормативно-правовими актами.  

 По Заводській міській раді видатки по загальному фонду становлять 15 470 000 грн. 



Видатки по заробітній платі з нарахуваннями складають 13 700 000 грн. Фонд оплати 

праці розрахований, відповідно до постанови КМУ № 268 та виходячи із мінімальної 

заробітної плати 6700 грн. При розрахунку фонду оплати праці включено обов’язкові 

виплати, матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, 

матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем, надбавки 

стимулюючого характеру та премії. 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в розмірі 1 060 

000 грн.  
 На господарську діяльність заплановано 640 000 грн. 

 

ОСВІТА 

 По відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради передбачено видатки 

по загальному фонду за рахунок коштів місцевого бюджету (включаючи управління по 

освіті) в  обсязі 36 689 000   грн. 

Дані кошти розподілено на фінансування закладів освіти. 

Видатки по галузі освіти розподілено для фінансування: 

- апарату управління – 1 149 850  грн; 

- дошкільних закладів освіти – 13 813 325  грн; 

- загальноосвітніх шкіл – 17 417 025 грн; 

- позашкільної освіти – 590 000  грн; 

- інших закладів (бухгалтерія) – 3 042 300 грн; 

-  «Центр професійного розвитку педагогічних працівників виконавчого комітету Заводської 

міської ради» в сумі  676 500 грн. 

  Освітня субвенція з державного бюджету на 2023 рік для фінансування заробітної 

плати педагогічних працівників в сумі 21 647 900 грн. 

 

Мережа закладів дошкільної освіти складається з 3 установ (ЗДО №1 «Малятко», ЗДО 

№2 «Теремок», ЗДО «Чебурашка»), де здобувають дошкільну освіту 212 дітей (на 01.01.2022 

року - 254  дитини). Середні витрати на 1 дитину у 2023 році становитимуть 68 545,83 грн). 

Функціонує 4 заклади загальної середньої освіти (Заводський ліцей №1, Заводський 

ліцей №2, Пісківський ліцей, Бодаквянська гімназія). Тут здобувають освіту 974 учні (на 

01.01.2022 - 954 учні). Середня наповнюваність класів в 2022-2023 н.р. становить 16 учнів (у 

порівнянні з 2021-2022 н.р. показник збільшився  на 1 (було 15 учнів) ; у 2020-2021 н.р – 

17,95):  

- Заводський ліцей  №1 – 22,47 (всього 472 учні);  

- Заводський ліцей  №2 – 19,07 (всього 267 учнів) ; 

-  Пісківський ліцей – 16,36 (180 учнів); 

- Бодаквянська гімназія – 6,87 (55  учнів). 

  Середні витрати на 1 учня у 2023 році становитимуть 17 174,56 грн. 

  Надання позашкільної освіти здійснює «Центр розвитку дітей та молоді». Тут 

займається 85 учнів. 

  

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

  На функціонування комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Заводської міської ради заплановано 6 500 000 грн. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

  На реалізацію програм соціального захисту та соціального забезпечення у бюджеті 

передбачено 5 360 000 грн, в тому числі: 

- надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 30 000 

грн, 

-  надання  пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 30 000 грн, 



- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті – 150 000 грн; 

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи – 50 000 грн; 

- оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 80 000 

грн; 

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 3 200 000 грн; 

- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю – 40 000 грн; 

- реалізація державної політики у молодіжній сфері – 30 000 грн; 

- 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 – 150 000 грн; 

- видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим 

особам у зв’язку із введенням воєнного стану – 100 000 грн; 

- програма соціального захисту населення – 1 500 000 грн. 

   

 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 
 Видатки по галузі культури на 2023 рік передбачено в сумі 13 204 000  грн   та розподілено 

для фінансування: 

- апарату управління – 810 000 грн; 

- школи естетичного виховання – 4 360 000 грн. Тут здобувають мистецьку освіту 150 учнів.; 

- бібліотек – 1 747 000  грн. Згідно мережі  тут функціонує 6 установ (КЗ «Публічна 

бібліотека Заводської міської ради»  та 5 філій) зі штатним розписом 7,75 штатних одиниць; 

- будинків  культури та клубів – 5 587 000 грн (6 установ із штатним розписом в кількості 29 

одиниць); 

- забезпечення діяльності інших закладів (бухгалтерія) – 700 000  грн. 
 

 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

  У 2023 році в бюджеті заплановано 180 000 грн для розвитку фізичної культури та 

спорту, в тому числі: 

- для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та  

неолімпійських видів спорту –150 000 грн,   з них: 

- утримання та фінансова підтримка спортивних споруд – 30 000 грн.  

 

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 Для забезпечення належного функціонування КП «Комунсервіс» у бюджеті на 2023 

рік передбачено субвенція в сумі 4 000 000 грн. Для організації благоустрою населених 

пунктів – 6 000 000  грн. Для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства – 100 000 грн. 

 

 

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА,  

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО 

 Покращення стану безпеки дорожнього руху та зменшення аварійних ситуацій 

внаслідок проведення капітального та поточного ремонту доріг з твердим покриттям, 

проведення дрібного поточного ремонту доріг без твердого покриття, планування узбіч, 

ремонт тротуарів та пішохідних переходів, співпраця з Агентством місцевих доріг 

Полтавської області в частині співфінансування заходів по ремонту доріг, здійснення 

контролю за якістю проведення робіт – основні завдання на 2023 рік. Для виконання цих 

завдань в бюджеті передбачено 2 000 000 грн. Крім того, на утримання доріг та вулиць 

громади (поточний ремонт) заплановано 850 000 грн. 



 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

  За рахунок екологічного податку та інших надходжень до бюджету громади  згідно з 

чинним законодавством у 2023 році здійснюватимуться заходи, направлені на охорону та 

раціональне використання природних ресурсів, утилізацію відходів, мінімізацію шкідливого 

впливу на довкілля небезпечних відходів та іншу діяльність у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. У бюджеті заплановано 170 000 грн. 

  

 Розподіл коштів по місцевим програмам наведено у додатку 7. 

 

VIІI. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами  

На  2023 рік  до бюджету громади заплановано надходження субвенцій та дотацій в 

сумі 45 977 100,00 грн, з яких:  

- 45 181 800 грн з Державного бюджету, а саме:  

( базова дотація  – 23 533 900 грн та освітня субвенція в сумі 21 647 900 грн);  

- 795 300 грн із обласного бюджету Полтавської області: 

 (дотація з  місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету – 702 500 грн; інші субвенції з місцевого бюджету – 92 800 грн). 

 

  Трансферти із загального фонду бюджету Заводської міської територіальної громади: 

- на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідації негативних наслідків  

діяльності об’єктів спільного користування – 3 000 000 грн до бюджету Лохвицької міської 

територіальної громади (в т.ч. на фінансування Трудового архіву – 124 992,00 грн; на 

фінансування Інклюзивно-ресурсного центру – 93 783,00 грн; на фінансування Лохвицької 

міської лікарні – 2 781 225,00 грн); 

- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання  

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах – 2 000 000 грн  до обласного бюджету 

Полтавської області; 

- інші субвенції з місцевого бюджету заплановані в сумі 100 000 грн до районного  

бюджету Миргородського району на заходи та роботи з територіальної оборони. 

 

 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам у розрізі їх видів та бюджетів  

наведено у додатку 5. 

 

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету  

           Резервний фонд на 2023 рік запланований в міському бюджеті в сумі 930  000 грн. 
 

 Проєкт бюджету  Заводської міської територіальної  громади на 2023 рік  

підготовлено  фінансовим відділом виконавчого комітету Заводської міської ради. 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                 Світлана ІЩЕНКО  


