
 

 

З В І Т 

 про роботу постійної  комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, 

планування бюджету, фінансів 

 за 2019 рік. 

 

Постійна комісія з питань 

соціально-економічного розвитку, 

планування бюджету, фінансів  

затверджена  рішенням Апостолівської 

міської ради від  13 листопада 2015 року №6-1/VІІ. 

До складу постійної комісії входять депутати Апостолівської міської 

ради:        голова комісії  -  Сіваш Н.О. 

  заступник голови комісії -  Марченко Л.В.            

  секретар -  Кочережко Ю.Г.               

  члени комісії :     - Магдалина В.Г.          

     -  Куменко М.М 

     -  Лясковський Л.Я.        

 Постійна  комісія з питань соціально-економічного розвитку, 

планування бюджету, фінансів є органом Апостолівської міської ради, що у 

своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України, іншими 

законами України, що мають відношення до питань діяльності постійної 

комісії. 

 Положення про постійну комісію з питань соціально-економічного 

розвитку, планування бюджету, фінансів  Апостолівської міської ради 

затверджено відповідним рішенням міської ради 27 листопада 2015 року за 

№ 10-1/VІІ. 

 У 2019 році у складі комісії відбулися зміни. Достроково склав свої 

повноваження депутат міської  ради Дишко Ліля Валеріївна, до складу 

комісії включено  нового депутата Магдалину Вікторію Григорівну. 

 Постійна комісія проводить свою діяльність у таких напрямах:  

1. Участь у бюджетному процесі. 

2. Розгляд питань, що впливають на дохідну та видаткову частини 

міського бюджету. 

3. Питання соціально-економічного розвитку громади. 

       4. Розгляд та затвердження місцевих програм. 

 Основною формою роботи постійної комісії є її засідання. Засідання 

комісії проводиться як у відповідності з планом роботи ради, так і в міру 



необхідності. На сьогодні робота нашої комісії є однією з основних в 

життєдіяльності громади, оскільки вирішення майже кожного питання радою 

залежить від виділених коштів. 

 За звітній період постійна комісія провела 16 засідань, на яких було 

розглянуто 176 питань. У 2019 році комісія розглянула планові питання: 

1. Звіт виконання міського бюджету за 2018 рік. 

Затверджено звіт про виконання бюджету Апостолівської міської ради за 

2018 рік  з урахуванням  міжбюджетних трансфертів в сумі  -

  195165762,40  грн.,  в тому числі:  

1.1. По доходах в сумі  -  174336024,70 грн., в тому числі: 

по загальному фонду –  188472880,30 грн.; 

по спеціальному фонду –   6692882,10 грн.; 

1.2.  По видатках з урахуванням міжбюджетних трансфертів за  2018 

рік в сумі - 203756214,50 грн., в тому числі: 

по загальному фонду - 187907709,46  грн., 

 в т. ч.: 

Аппарат управління – 16850225,60 грн.; 

Освіта  - 71804263,01 грн., 

Культура і мистетцтво – 5363624,91 грн., 

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 14665544,65 грн. 

Медицина – 50893444,52 грн. ( первинна медична допомога – 

16415936,91 грн., АЦРЛ ( вторинна медична допомога) – 32506990,31 

грн.); централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет -1206647,30 грн., відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих захворювань-763870,10 грн. 

Ветеранські організації – 150000,00 грн.; 

Оздоровлення та відпочинок дітей – 470000,00 грн.; 

Громадські роботи -15295,51 грн.; 

Благоустрій – 2442820,04 грн.; 

Житлово-комунальне господарство - 5886094,37 грн.( в т. ч.: 

забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги -

589627,34 грн., організація благоустрою населених пунктів -2442820,04 

грн., відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-

комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням 

місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого 

самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництв – 2853647,00 грн. 

 



 

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 2465814,10 

грн. 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха – 19988,00 грн. 

Міжбюджетні трансферти – 281090,36 грн. 

по спеціальному фонду - 15848505,04 грн., з них бюджет 

розвитку -10273748,29 грн. 

Аналіз видатків спеціального фонду: 

- державне управління – 119,8 тис.грн., або 77,4% 

 Кошти в сумі 119817,83 грн. направлені: 

 на  придбання друкованої продукції, канцтоварів, обладнання та 

інвентарю,   використано 16407,50 грн., 

 на оплату послуг (крім комунальних)  – 88731,12 грн. (інформаційні 

послуги, поточний ремонт та обслуговування оргтехніки); 

на висвітлення діяльності в засобах масової інформації - 52636,56 грн., 

на  оплату судового  збору - 14679,21 грн.  

- Освіта – 5534,2 тис.грн. або 80,9%; 

- охорона здоров’я – 2809,6 тис.грн., або 96,5%; 

- соціальний захист – 879,3 тис.грн., або 90,2%;  

- житлово-комунальне господарство – 51,6 тис.грн., або 99,6%; 

- культура і мистецтво – 227,9 тис.грн., або 77,8%; 

- будівництво – 311,1 тис.грн., або 78,8%; 

- транспорт та дорожнє господарство – 187 тис.грн., або 50,5%; 

- виконання інвестиційних проектів – 5693,4 тис.грн., або 85,3%; 

- природоохоронні заходи – 34,5 тис.грн., або 99,8%. 

Законодавчими підставами для створення і формування спеціального 

фонду є Бюджетний кодекс України.  

Відповідно до місцевої програми по екології та охороні навколишнього 

середовища Апостолівської міської ради на 2018 рік від 21.12.2017 №1242-

42/VІІ в 2018 році використано коштів на суму - 34514,66 грн. при плані 

34589,06 грн. або 99,8%. 

 Видатки проведено за рахунок надходжень  екологічного податку на 

оплату послуг з утилізації відходів на міському сміттєзвалищі, виконаних 

комунальним підприємством. 
 

 Виконання видатків на будівництво, реконструкція, капітальний 

ремонт 
 



За рахунок коштів спеціального фонду бюджету громади провено видатки:  

- придбано електронний годинник для центральної площі на суму -30770 

грн; 

     - придбано обладнання для спортивного та ігрового майданчика в с.Перше 

Травня на суму -20872 грн.;  

     - виготовлено  проектно-кошторисну документацію та проведено 

експертизу проекту  по будівництву вуличного освітлення в сумі 

291326,06грн.; 

   - виготовлено проектно-кошторисну документацію по будівництву 

ярмаркового майданчика по вул. Ветеранів в м. Апостоловому. 
 

 Проведено видатки по виконанню інвестиційних проектів в рамках 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад на суму -  

5546951,55 грн. – за рахунок  субвенції, 146407 грн. – за рахунок міського 

бюджету, в тому числі: 

 - реконструкція вулиці Центральної від вул. Вктеранів до                                      

вул. Визволення в місті Апостоловому  Дніпропетровської обл.- 134530,23 

грн.; 

 - реконструкція стадіону «Локомотив» по вул. Вокзальна,13 в                           

м. Апостолове Дніпропетровської обл.- 444014,46 грн.; 

 - реконструкція резервуару для водонапірної башти в селищі Жовтому 

Апостолівського району Дніпропетровської обл. -153503,93 грн.; 

        - будівництво мережі вуличного освітлення вулиць Східна, Робоча, 

Квіткова, Молодіжна та Вишнева селища Українка  Апостолівського району 

Дніпропетровської обл. -230732,81 грн.; 

        - будівництво мережі вуличного освітлення вулиці Молодіжної в                                  

с. Шевченко  Апостолівського району Дніпропетровської обл. – 

143485,63грн.; 

 - будівництво мережі вуличного освітлення вулиці  Степова в                                    

с. Катеринівка   Апостолівського району Дніпропетровської обл. – 

219442,94грн.; 

 - будівництво мережі вуличного освітлення  вулиці Шкільна села 

Михайло-Заводське  Апостолівського району Дніпропетровської обл.- 

122187,46грн.; 

 - будівництво мережі вуличного освітлення вулиці Ватутіна с. 

Запорізьке  Апостолівського району Дніпропетровської обл.-163316,70 грн.; 

 -будівництво мережі вуличного освітлення вулиці Центральна села 

Кам’янка  Апостолівського району Дніпропетровської обл.-406955,46грн.; 

 - капітальний ремонт  благоустрою території прилеглої до 

центрального парку по вул.Ветеранів в м. Апостолове Дніпропетровської 



обл.-2387003,15грн. (в тому числі 2240596,15 грн.- за рахунок субвенції, 

146407грн – за рахунок власних коштів); 

 - капітальний ремонт по заміні вікон на енергоефективні  в будівлі 

Михайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Вишнева,9 в 

с.Михайлівка, Апостолівського району, Дніпропетровської обл -

268628,54грн.; 

 - капітальний ремонт по заміні вікон на енергоефективні  в будівлі 

Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по                                         

вул. Центральній,91 в с. Перше Травня, Апостолівського району, 

Дніпропетровської обл. – 289022,11 грн.; 

 - капітальний ремонт по заміні вікон на енергоефективні  в будівлі 

Української загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Центральній,1 в 

с.Українка, Апостолівського району, Дніпропетровської обл – 276765,95грн.; 

 -капітальний ремонт по заміні вікон на енергоефективні  в будівлі 

Михайло-Заводської філії  опорного  навчального  закладу  «Апостолівська 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №1  Апостолівської міської ради, 

Апостолівського району, Дніпропетровської обл.» по вул. Шкільній,22 в                         

с. Михайло-Заводське, Апостолівського району, Дніпропетровської обл. -

266403,54 грн.; 

 - капітальний ремонт по заміні вікон на енергоефективні  в 

адміністративній  по вул.Центральній,89  в с.Перше  Травня, 

Апостолівського району, Дніпропетровської обл – 187365,74 грн.; 

   Невикористану сума субвенції 982948,45 грн. повернуто до державного 

бюджету. 

 2. Розглянуто питання щодо фінансування міських програм в 2019 році , 

відповідно до прийнятого бюджету : 

Місцева програма розвитку житлово-комунального господарства 

Апостолівської міської ради – 847354,00 грн., із змінами – 1488754,00 грн. 

Місцева програма підтримки ветеранської організації  Апостолівської міської 

ради  - 163050,00 грн., із змінами 245693,00 грн. 

Місцева програма підтримки громадської організації Апостолівської міської 

ради спілки воїнів АТ «Нескорені»  - 200000,00 грн., із змінами 300000,00 

грн. 

Місцева програма соціального захисту населення Апостолівської міської 

ради  - 200000,00 грн., із змінами – 302967,00 грн. 

Місцева програма по екології та охороні навколишнього середовища 

Апостолівської міської ради   - 35000,00 грн. 



Програма про культурно-мистецькі заходи із змінами 482000,00 грн., в т. ч. 

кошти міського бюджету – 179360,00 грн., кошти інших джерел – 302640,00 

грн. 

Програма підтримки КП «Апостоловеводоканал» у 2019 році – 1135493,00 

грн. 

Програма підтримки КП «Добробут» у 2019 році – 152874,00,00 грн. 

Програма розвитку  первинної медико – санітарної допомоги в 

Апостолівській міській раді та підтримки  некомерційного підприємства  

«Апостолівський  центр первинної медико – санітарної допомоги на 2019 рік  

- 2847141,00 грн., із змінами 5110265,00 грн.,  в т.ч. бюджет розвитку – 

200000,00 грн. 

Програма розвитку місцевого самоврядування та першочергових завдань в 

2019 році, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на заходи  щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій -147763,00 грн.( Виготовлення 

проектно-кошторисної документації  по об’єкту: «Реконструкція 

футбольного поля на території ЗОШ  І-ІІІ ступеню № 4, Дніпропетровська 

обл., Апостолівський р-н, м. Апостолове, вул. О. Гончара,13»). 

Програма зайнятості населення Апостолівської міської ради (об'єднаної 

територіальної громади) на 2018-2020 роки -392000,00 грн. 

Програма соціального захисту населення Апостолівської міської ради на 

2019 рік – 302967,00 грн. 

Цільова комплексна Програма оздоровлення та відпочинку дітей закладів 

загальної середньої освіти Апостолівської міської ради на 2018-2019 роки – 

510000,00 грн. 

Програма розвитку освіти виконавчого комітету Апостолівської міської ради 

(об'єднаної територіальної громади) на 2016-2020 роки (від 26.04.2016 р. 

№306-13/УІІ) – 102030,00 грн. 

Програма фінансування заходів розвитку Апостолівської територіальної 

громади на 2019 рік – 16262855,36 грн. в т. ч. бюджет розвитку – 16262855,36 

грн. 

Програма використання та охорони земель Апостолівської міської ради 

(ОТГ) на 2018-2020 роки -995355,24 грн. 

3. Затвердження міського бюджету на 2020 рік від 20 грудня 2019 року 

№2134/78 -VІІ: 

� доходи міського бюджету у сумі 181 739 016 гривень, в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету –177 826 748 гривень, доходи 

спеціального фонду міського бюджету –3 912 268 гривень. 



� видатки міського бюджету у сумі 181 739 016 гривень, в тому числі видатки 

загального фонду у сумі 177 713 153 гривні, видатки спеціального фонду 

міського бюджету – 4 025 863 гривень, в тому числі бюджет розвитку – 113 

595 гривень; 

� профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 113 595 гривень. 

� дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 113 595 гривень 

� оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у 

розмірі 100 000 гривень, що становить 0,06 відсотків видатків загального 

фонду міського бюджету. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними программами. 

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти  в сумі 81772872 гривень. 

4. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих 

програм у сумі 14 081 832 гривні. 

 

4. Затвердження міських програм на 2020 рік: 

Місцева програма розвитку житлово-комунального господарства 

Апостолівської міської ради – 4 171 315,00 грн. 

Місцева програма підтримки ветеранської організації  Апостолівської міської 

ради  - 200 000,00 грн. 

Місцева програма підтримки громадської організації Апостолівської міської 

ради спілки воїнів АТ «Нескорені» - 300 000,00 грн. 

Місцева програма соціального захисту населення Апостолівської міської 

ради  - 321 440,00 грн. 

Місцева програма  фінансування заходів розвитку Апостолівської 

територіальної громади на 2020 рік – 113 595,00 грн. 

Комплексна програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального 

користування державного та місцевого значення на території Апостолівської 

міської ради  2020 рік – 3 300 000,00 грн. 

Місцева  програма культурно – мистецькі заходи  - 100 000,00 грн. 

Програма розвитку  первинної медико –санітарної допомоги в 

Апостолівській міській раді та підтримки  некомерційного підприємства  

«Апостолівський  центр первинної медико – санітарної допомоги  - 

4 626 122,00 грн. 

Програма зайнятості населення Апостолівської територіальної громади  - 

122 000,00 грн. 

Цільова Програма оздоровлення дітей зкладів загальної середньої освіти 

Апостолівської міської ради  - 500 000,00 грн. 



Програма розвитку освіти виконавчого комітету Апостолівської міської ради 

– 113 960,00 грн. 

Місцева програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій  

техногенного та природного характеру Апостолівської територіальної 

громади – 199 000,00 грн.             

Місцева програма  фінансової підтримки  Апостолівської  організації 

Всеукраїнського  фізкультурно - спортивного товариства «Колос» на 2020-

2021 роки. 

4. Затвердження прогнозу міського бюджету Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки відповідно до 

прогнозних показників доходів, фінансування та розподілу видатків. 

          Основні показники бюджету об'єднаної територіальної громади на 2019-

2022 роки 

(грн) 

Показник 
2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Загальний фонд 

Доходи (з трансфертами) 205 620 990 177 826 748 177 647 529 182 397 096 

Видатки (з трансфертами) 195 602 238 177 713 153 177 647 529 182 397 096 

Кредитування усього, у тому 

числі: 

0 0 0 0 

- надання кредитів з бюджету 0 0 0 0 

- повернення кредитів до 

бюджету 

0 0 0 0 

Фінансування (дефіцит "-" / 

профіцит "+" 14 520 883 113 595 0 0 

Спеціальний фонд 

Доходи (з трансфертами) 8 929 070 3 912 268 4 150 039 4 381 636 

Видатки (з трансфертами) 24 902 922 4 025 863 4 150 039 4 381 636 

Кредитування усього, у тому 

числі: 

0 0 0 0 

- надання кредитів з бюджету 0 0 0 0 

- повернення кредитів до 

бюджету 

0 0 0 0 

Фінансування (дефіцит "-" / 

профіцит "+") -14 520 883 -113 595 0 0 

Разом 

Доходи (з трансфертами) 214 550 060 181 739 016 181 797 568 186 778 732 

Видатки (з трансфертами) 220 505 160 181 739 016 181 797 568 186 778 732 

Кредитування усього, у тому 

числі: 

0 0 0 0 

- надання кредитів з бюджету 0 0 0 0 



- повернення кредитів до 

бюджету 

0 0 0 0 

Фінансування (дефіцит "-" / 

профіцит "+") 0 0 0 0 

 

5. Розгляд та затвердження податків на території Апостолівської   

об'єднаної територіальної громади  у 2020 році. 

 

Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень Апостолівської 

міської ради, які належать до її відання.  Комісією всебічно розглядаються 

питання, які вносяться на розгляд Апостолівської міської ради і вирішення 

яких потребує використання бюджетних коштів. 

 

Голова постійної комісії з питань  

соціально-економічного розвитку, 

планування бюджету, фінансів      Н.О.Сіваш 

 


