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Законодавчі та інші акти, які впливають або можуть вплинути на 
показники бюджету територіальної громади на 2022 рік

спрямування до місцевих бюджетів територіальних громад 
ПДФО у розмірі 4 % (Закон України про Державний бюджет 
України на 2022 рік)

підвищених заробітних плат у сфері охорони здоров’я 
для лікарів (не менше 20, тис.грн на місяць) та середніх 
медичних працівників (не менше 13,5 тис. грн. на місяць)

виплати компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги з догляду без здійснення 
підприємницької діяльності на професійній основі

покриття різниці в тарифах за рахунок місцевого 
бюджету

збільшення заробітної плати працівників освіти

доходи 
120 

млн.грн

видатки
?

видатки 
206

млн.грн

видатки 
?

млн.грн

видатки 
576

млн.грн



Потреба 
головних 

розпорядників 
до ПСЕР

1 520,8
млн. грн.

Враховано в 
проекті 

бюджету на 
2022 рік

540,6
млн. грн.

Потреба у фінансовому ресурсі на 2022 рік
по бюджетних запитах головних розпорядників коштів

Потреба 
головних 

розпорядників 
по бюджетних 

запитах

3 165,9 
млн. грн.

Враховано в 
проекті 

бюджету на 
2022 рік

2 718,7
млн. грн.

не враховано 
980,2 млн.грн.

не враховано 
447,2 млн.грн.

доходи
2 836,8 млн.грн

Загальний фонд Бюджет розвитку

надходження
540,6 млн.грн



Кількість 16

Обсяг 
асигнувань 
в бюджеті

328,0 млн.грн

Кількість 20

Обсяг 
прийнятих 

заходів
987 млн.грн

Передбачено в 
249,1 млн.грн

Потреба у фінансовому ресурсі по міських програмах

Кількість 52

Обсяг 
асигнувань 
в бюджеті

863,8 млн.грн

Кількість 51

Обсяг 
прийнятих 

заходів
1271 млн.грн

Передбачено в 
бюджеті 

898,6 млн.грн

не враховано 
737,9 млн.грн

2021

Загальний фонд Спеціальний фонд

2022 2021 2022

не враховано  
372,4 млн.грн



Параметри бюджету 2022 року:
мінімальна заробітна плата та посадовий оклад І тарифний розряд ЄТС (грн)

2021 рік 2022 рік Динаміка

Податок на нерухоме майно (за 1 кв.м.):

юридичні особи (0,5 відс. від мін.зарп.) 30,00 грн 32,50 грн 108,30 %

фізичні особи (оподаткування за мин.рік) 23,62  грн
30,0 грн

(0,5 відс. від мін.з/пл
станом на 1.01.2021)

127,01%

Єдиний податок (фізичні особи на місяць) :

І група (10% від прож.мін.  на місяць) 227,0 грн 248,1 грн 109,3 %

ІІ група (10% та 20% мін.з/пл) 600,0 грн
1200,0 грн

650,0 грн
1300,0 грн

108,30 %
108,30 %

Розмір ставок місцевих податків і зборів (які залежать від макропоказників) 

1 600 1 762 1 921 2 102 2 670
2 893

3 200 3 723
4 173

4 723

6 000 6 500
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1 січня 2017 року 1 січня 2018 року 1 січня 2019 року 1 січня 2020 року 1 січня 2021 року 1 січня 2022 року

Посадовий оклад 1-го тарифного розряду, грн. Мінімальна заробітна плата, грн.

+ 13,2 %
+ 12,1 %+ 16,4 %

+ 9,4 %+ 9 %+ 10,1 %

+ 27 %

+ 27 %

2021 рік 2022 рік Динаміка

Розмір прожиткового мінімуму 
(для працездатних осіб)

з 01.01.2021 – 2 270,00 грн
з 01.07.2021 – 2 379,00 грн

з 01.12.2021 -2 481,00 грн

з 01.01.2022 – 2 481,00 грн
з 01.07.2022 – 2 600,00 грн

з 01.12.2022 -2 684,00 грн

9,3 %

Індекс споживчих цін, що врахований в 
Державному бюджеті

108,9 % 106,2 % -2,7 %

+ 8,3 %

+ 8,3 %



Очікувані надходження у 2021 році 
(млн грн)

Загальний фонд:

- податки та збори 2 458,3

- освітня субвенція 463,5

Спеціальний фонд:        

- податки та збори, в т.ч. 113,7

бюджет розвитку 14,5

ВСЬОГО
(з освіт. субвенцією)

3035,5

Прогноз на  2022 рік (млн грн)

Загальний фонд:

- податки та збори 2 836,8

освітня субвенція 513,3

Спеціальний фонд:

- податки та збори, в т.ч. 129,5

бюджет розвитку 20,1

ВСЬОГО 
(з освіт. субвенцією)

3 479,5

Ресурс міста Черкаси

+ 444,0 млн грн, +14,6%   

+378,5 млн грн, + 15,4 % 

+49,8 млн грн, +10,7 % 

+15,8 млн грн, +13,9%   

-5,6 млн грн, +38,6%   



Зміна загального ресурсу бюджету м.Черкаси (з трансфертами із 
державного бюджету без трансфертів з обласного бюджету)

На зростання надходжень загального фонду впливає збільшення надходжень по основних
бюджетоутворюючих податках, які становлять 97 відс. доходів загального фонду:
• ПДФО – темп зростання у 2021 до 2020 – 119,6%, прогноз зростання у 2022 – 118,1%;
• акцизний податок (роздріб та пальне) - темп зростання у 2021 – 108,4%, прогноз зростання у 2022

– 107,3%;
• місцеві податки і збори - темп зростання у 2021 – 119,9%, прогноз зростання у 2022 – 112,7%.
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Як змінюються доходи бюджету м.Черкаси за джерелами надходжень
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ПДФО Акциз Місцеві податки Власні надходження 
бюджетних установ

Всі інші надходження

2019 2020 2021 2022

1. Зменшення офіційних трансфертів пов'язано із зміною  механізму фінансування закладів 
охорони здоров'я та соціальних виплат (медична субвенція з 01.04.2020 року не надається, пільги та 
субсидії надаються безпосередньо департаменту соц. захисту).
2. На ріст ПДФО вплинуло зростання мінімальної та середньої зарплати в т.ч. в медичній галузі, 
створення нових робочих місць  та легалізація заробітної плати

3. На зростання Акцизу вплинула інфляція та зростання цін на алкоголь,тютюн та пальне 
4. На зростання місцевих податків та зборів вплинуло збільшення розміру  місцевих податків в 
зв'язку із збільшенням мінімальної зарплати

Дата Сума (грн)
Відхилення

сума %
с 01.01.2019 по 31.12.2019 4173 450 12.1%
с 01.01.2020 по 31.08.2020 4723 550 13.2%
с 01.09.2020 по 31.12.2020 5000 277 5.9%
с 01.01.2021 по 30.11.2021 6000 1000 20.0%
с 01.12.2021 по 31.12.2021 6500 500 8.3%
с 01.01.2022 по 30.09.2022 6500 0 0%
с 01.10.2022 6700 200 3.1%



Розмір ставок місцевих податків (які залежать від мін. зарплати) та обсяги 
надходжень місцевих податків до бюджету 
2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік

ставка надходже
ння

(млн.грн)

ставка надходження 
(млн.грн)

ставка Очікувані 
надходжен

ня 
(млн.грн)

ставка Прогноз 
надходж

ень 
(млн.грн

Податок на нерухоме майно (за 1 кв.м.):

юридичні особи (0,5 
відс. від мін.зарпл. 
станом на 1 січня 
поточного року)

20,87 грн 31,3 23,62 грн 35,3 
(+12,8%) 30 грн 56,8 

(+60%)
32,50 
грн

61,5 
(+8,3%)

фізичні особи (0,5 
відс. від мін.зарпл. 
станом на 1 січня 

попереднього року)

18,62 грн 8,0 20,87 грн 9,3 (+16,3%) 23,62 
грн

11,0 
(+18,3%) 30 грн 14,0 

(+27%)

Єдиний податок (фізичні особи на місяць) :

І група (10% від 
прож.мін.  на місяць) 192,10 грн 282,9

(з 
фіз.осіб)

210,20 грн
307,8

(+8,8%)

227
378,0

(+22,8%)

248,10
455,1 
(+20,4%ІІ група (10% та 20% 

мін.з/пл)
417,30 / 

834,60 грн
472,30/

944,60 грн
600/1200 

грн
650/

1300 грн

Туристичний збір 

1 %  
вартості
усього

періоду
проживанн
я (ночівлі) 

1,3

0,5/5%мін.
зарпл 
23,62/

236,15 грн

0,7 (-46%)
30 

грн/300 
грн 

2,0 
(+183,5)

32,50/
325 грн

2,2 
(+8,3%)



Основні бюджетоутворюючі 
підприємства:

з податку на доходи фізичних осіб:
- ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД» - 48 388,1 тис. грн

(4,0%);
- ТОВ «Юрія Фарм» - 27 902,2 тис. грн (2,3%);
- ПАТ «Черкасиобленерго» – 18 172,7 тис.

грн (1,5%);
- АТ Черкаська дирекція «Укрпошта» -

13 582,8 тис. грн (1,1%);
- АТ «Черкасигаз» - 11 726,2 тис. грн (1,0%).

з єдиного податку:
- ФОП Писін О. В. – 546,6 тис. грн (0,14%);
- ФОП Коломієць А. К. – 523,5 тис. грн

(0,14%);
- ФОП Коломієць С. В. – 505,4 тис. грн

(0,13%);
- ФОП Горяча Ю. А. 504,0 тис. грн (0,13%);
- ФОП Руднєва Л. М. – 499,9 тис. грн (0,13%).

з плати за землю
- ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД» - 8 312,8 тис. грн (5,5%);
- ПРАТ «Київ-Дніпровська МППЗТ» – 3 229,9

тис. грн (2,1%);
- ТОВ «Богдан-Логістик» - 2 619,7 тис. грн

(1,7%);
- СК «Обласне об'єднання ринків

Облспоживспілки» – 2 478,3 тис. грн (1,6%);
- ВП «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ «Черкаси
хімволокно» - 2 363,2 тис. грн (1,6%).

Джерела формування доходів бюджету на 2022 рік (тис.грн) 

Податок та збір на доходи 
з фізичних осіб

1 780 414,0 тис. грн (60%)

Акцизний податок
201 259,0 тис. грн (7%)

Місцеві податки
791 393,0 тис. грн

(26,7%)

Адміністративні збори 
та платежі

23 915,0 тис. грн (1%)

Інші надходження 
загального фонду

39 783,2 тис.грн (1,3%)

Бюджет розвитку
20 144,0 тис. грн (1%)

Екологічний податок
10 000,0 тис.грн (0,3%)

Власні надходження
97 924,3 тис.грн (3%)
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Прогноз надходження плати за землю до бюджету територіальної громади 
(млн грн)
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Прогноз надходження ПДФО до бюджету територіальної громади (млн грн)
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13 
головних 

розпорядників 
коштів

79
бюджетних 

програм

40
міські цільові 

програми

513,3 
млн грн 

міжбюджетних 
трансфертів

79,8 
млн грн

112,5
млн грн

Показники витрат бюджету територіальної громади в 2022 році

3,5 
млрд грн

витрати 
бюджету

30,2
млн грн

541,8
млн грн



Який ресурс нам передає держава?

2021

463,5 млн грн

2022 проект

513,3 млн грн

2022 Держбюджет

522,1 млн грн

освітня субвенція 

Який ресурс у нас вилучає держава?

2021

105,6 млн грн

2022 проект

112,51 млн грн

2022 Держбюджет

112,52 млн грн

реверсна дотація



Показники бюджету територіальної громади на 2022 рік (тис.грн)

Витрати/Доходи Касові видатки 
2020 рік

Уточнений 
план на 2021 

рік
(станом на 
01.10.2021)

Касові видатки 
станом на 
01.10.2021

Граничний 
обсяг видатків 

на 2022 рік

Потреба по 
бюджетних 

запитах

Проект 
бюджету 

ВИДАТКИ    (загальний фонд)
Державне управління 255 135,8 278 126,0 188 404,0 374 537,4 403 946,3 374 971,9
Освіта 1 007 353,3 1 278 524,9 888 405,3 1 471 734,7 1 635 028,1 1 471 734,7
Охорона здоров'я 291 251,3 94 763,5 60 871,5 118 522,0 189 930,4 118 522,0
Соціальний захист 73 430,2 70 208,4 50 048,2 84 070,2 90 382,5 84 070,2
Культура і мистецтво 32 050,7 42 619,5 28 835,8 49 457,5 62 202,8 49 457,5
Фізкультура і спорт 59 521,5 92 669,3 58 178,9 99 270,0 132 401,2 99 270,0
Житлово-комунальне господарство 74 226,6 147 783,0 110 425,8 106 618,6 162 531,8 106 618,6
Економічна діяльність 209 439,1 316 759,1 206 303,8 352 126,3 434 436,5 361 246,8
Інша діяльність 10 773,1 6 095,3 3 572,6 7 213,8 8 076,8 7 213,8
Обслуговування боргу 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кредитування 14 176,3 16 776,0 5 948,3 17 816,1 19 154,5 17 816,1
Резервний фонд 20 735,3 27 760,4 27 760,4 27 760,4
Субвенції іншим бюджетам 1 264,3 3 121,5 719,1 0,0 0,0 0,0
ВИДАТКИ (загальний фонд всього без залучення) 2 028 647,9 2 368 181,7 1 601 713,2 2 709 127,0 3 165 851,3 2 718 682,0
Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 512 651,2 449 394,1 217 113,7 518 921,7 1 520 813,6 518 921,7

РАЗОМ (видатки з урахуванням залучення до бюджету 
розвитку) 2 541 299,1 2 817 575,8 1 818 826,8 3 228 048,7 4 686 664,9 3 237 603,7

Витрати/Доходи Факт 2020 рік
Очікуване 

виконання за 
2021 рік

Виконання 
станом на 
01.10.2021

Проект на 2022 рік

ДОХОДИ  (загальний фонд)
Доходи 2 202 215,3 2 454 373,4 2 165 097,8 2 827 209,2 2 836 764,2

Освітня субвенція 360 237,1 463 517,6 325 257,4 513 348,1 513 348,1
Медична субвенція 55 253,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Реверсна дотація (вилучення) -90 521,4 -105 636,0 -79 227,0 -112 508,6 -112 508,6
РАЗОМ ДОХОДИ 2 527 184,6 2 812 255,0 2 411 128,3 3 228 048,7 0,0 3 237 603,7



Структура витрат загального фонду бюджету 
(з врахуванням освітньої субвенції) на 2022 рік (тис.грн)

Державне управління
374 971,9

13,24%

Освіта
1471 734,7

51,98%

Охорона здоров'я
118 522,0

4,19%

Соціальний захист і соціальне 
забезпечення

84 070,3
2,97%

Житлово-комунальне 
господарство

106 618,6
3,77%

Культура і мистецтво
49 457,5

1,75%

Засоби масової інформації
2 059,9
0,07%

Фізична культура і спорт
99 270,0

3,51%

Кредитування 
17 816,1

0,63%

Транспорт, дорожнє 
господарство, зв'язок, 

телекомунікації та 
інформатика

243 131,7
8,59%

Інші програми та заходи, 
пов'язані з економічною 

діяльністю
118 115,1

4,17%

Інша діяльність
32 914,3

1,16%

Реверсна дотація
112 508,6

3,97%



Структура витрат 
загального фонду бюджету (з врахуванням освітньої субвенції)

за економічною класифікацією на 2022 рік (тис.грн)

Оплата праці 
1323 900,9

46,76%

Медикаменти
855,8
0,03%

Харчування
52 343,9

1,85%

Комунальні послуги та 
енергоносії
191 975,3

6,78%

Інші видатки
1262 114,9

44,58%



Структура видатків бюджету (тис.грн)

266 838,7

1159 900,2

27 789,1

23 300,4

22 872,3

46 424,7

108 193,3

408 492,9

118 522,0

57 217,5

83 382,0

26 819,8

112 508,6

52 880,2

243 131,7

177 284,6

5 252,2

2 200,0

3 794,5

1 000,0

1 600,0

1 500,0

159 113,0

366 136,0
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Інші видатки

оплата праці, комунальні послуги та енергоносії інші поточні видатки бюджет розвитку



Фiзична культура i спорт 
11 закладів: 8 спортивних шкіл, централізована бухгалтерія, фінансується
проведення навчально-тренувальних зборів та змагань, виплата стипендій міської
ради та міського голови провідним спортсменам та надається фінансова
підтримка двом спортивним спорудам (КП “СК “Будівельник” та КП “МСК «Дніпро”)

Культура i мистецтво
19 закладів: міський будинок культури, 14 бібліотечних філій, Палац молоді, 
сектор з обслуговування закладів культури, музей; міські програми (в т.ч. 
надається фінансова підтримка двом комунальним підприємствам: 
“Кінотеатр “Україна” та Зоопарк) та проводяться міські культурно-
мистецькі заходи

Молодіжні програми
фінансуються: Програма відпочинку та оздоровлення дітей м. Черкаси, 
інші заходи молодіжної політики)

Освіта
109 закладів: 53 заклади дошкільної освіти (9390 вихованців), 35 загальноосвітніх навчальних закладів
(28663 учнів), 4 професійно-технічних навчальних закладів (1793 учнів), 6 шкіл естетичного виховання
(3175 учнів), 5 закладів позашкілля (6498 учнів), 1 інклюзивно-ресурсний центр, центр професійного
розвитку педагогічних працівників, 1 логопедичний пункт, 2 централізовані бухгалтерії, 1 група по 
централізованому господарському обслуговуванню)

Департамент освіти та гуманітарної політики 
Повноваження у сферіах освіти, культури та роботи з молоддю, фізичної культури та спорту, здійснює 
управління підпорядкованими закладами,організацію їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення

Обсяг витрат

1 647 717,1
тис.грн

(58,2 %  питома 
вага ЗФ)

1 471 734,7
(89,3 %)

99 270,0
(6,0%)

49 457,5
(3,0%)

2 133,8
(0,1%)

Кредитування
надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) житла

5 902,3
(0,4%)

Державне управління
18 304,5

(1,1%)

36 шт. од.
управління підпорядкованими закладами освіти, культури, молоді, фізичної
культури і спорту, інклюзивно-ресурсним центром, логопедичним пунктом, 
методичним кабінетом

Програма промоції м. Черкаси914,4
(0,1%)

передбачає створення промоційного сайту міста Черкаси, створення мобільного додатку міста Черкаси, 
рекламування міста як на електронних, так і на стаціонарних носіях, розроблення та розповсюдження
різнопланової промоційної продукції, та багато іншого



Освітня субвенція
спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників 

35-ти загальноосвітнім навчальним закладам та 4-м професійно-технічним навчальним закладам в 
частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти

Станом на 01.11.2021 року штатна чисельність – 2 478,96 од., 
фактична чисельність – 2 478,96 од. (100%)

В проекті Державного бюджету на 2022 рік обсяг освітньої субвенції з державного бюджету для
Черкаської міської територіальної громади визначений у сумі 513 348,1 тис. грн. Головним розпорядником
коштів обсяг освітньої субвенції розподілений на ПТНЗ в сумі 12 129,1 тис. грн. та на ЗОШ - 501 219,0 тис.
грн.

Тип закладу 

загальноосвітній 
навчальний

заклад

професійно-технічний 
навчальний заклад

ВСЬОГО

Обсяг субвенції
врахований в проекті 
Державного бюджету  

на 2022 рік

501 219,0

12 129,1

513 348,1

Потреба, що забезпечує 
обов'язкові виплати із з/п в 

повному обсязі з урахуванням 
росту мінімальної з/п 
протягом 2022 року

501 219,0

12 129,1

513 348,1



Освіта
на забезпечення умов функціонування і розвитку  35-ти загальноосвітніх навчальних закладів  

та 4-х професійно-технічних навчальних закладів  за рахунок коштів бюджету територіальної громади

Штатна чисельність на 01.11.2021 року: 1 471,54 од., фактична чисельність – 1 428,04 од. (97,0%).

Видатки на обов'язкові виплати із заробітної плати забезпечені в повному обсязі, з урахуванням підвищення з 01.01.2022
та 01.10.2022 року мінімальної заробітної плати (6500 грн/6700 грн) та розміру посадового окладу працівника I тарифного
розряду ЄТС (2893 грн/2982 грн).

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв розрахований виходячи із очікуваних обсягів споживання енергоносіїв у
натуральному виразі на 2022 рік (з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за минулі роки та очікуваного
споживання за 2021 рік), прогнозного зростання тарифів на рівні індексу цін виробників промислової продукції (1,078) без
урахування впливу карантинних заходів.

Видатках на харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів по міській програмі «Організації харчування у закладах
загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси» забезпечені в повному обсязі до потреби.

Показник 
витрат

Оплата праці і 
нарах. на з/п

Енергоносії

Медикаменти   
та харчування

Інші 
видатки

Всього 
витрати

Касові видатки 
за 2020 рік

133 029,6

32 612,2

13 149,4

50 452,0

229 243,2

Уточнений план 
на 2021 рік 
(станом на 
01.11.2021)

164 014,4

40 868,1

20 410 ,3

45 130,0

270 422,8

Динаміка

+ 9,0 млн.грн (+105,5%)

+ 37,1 млн.грн (+190,8%)

+ 8,0 млн.грн (+139,2%)

-1,1 млн.грн. (97,5%)

+53,0 млн.грн. (+119,6%)

Заплановані 
видатки на 

2022 рік

173 025,7

77 983,1

28 407,8

43 998,0

323 414,6

Не враховано в 
Проекті  

бюджету

10 601,3

0,0

2 204,2

39 656,7

52 462,2



Освіта
реалізацію заходів програм за рахунок коштів бюджету територіальної громади забезпечують 

53 дошкільних закладів, 5 позашкільних закладів, 6 спеціалізованих мистецьких шкіл, інші –
господарчий відділ, Центр професійного розвитку педагогічних працівників, Інклюзивно-ресурсний 

центр, Логопедичний пункт, централізована бухгалтерія та група планування, економічного аналізу 
та звітності департаменту освіти та гуманітарної політики. 

Видатки на обов'язкові виплати із заробітної плати забезпечені в повному обсязі, з урахуванням підвищення з 01.01.2022
та 01.10.2022 року мінімальної заробітної плати (6500 грн/6700 грн) та розміру посадового окладу працівника I тарифного
розряду ЄТС (2893 грн/2982 грн).

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв розрахований виходячи із очікуваних обсягів споживання енергоносіїв у
натуральному виразі на 2022 рік (з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за минулі роки та очікуваного
споживання за 2021 рік), прогнозного зростання тарифів на рівні індексу цін виробників промислової продукції (1,078) без
урахування впливу карантинних заходів.

По видатках на харчування в дитячих садочках забезпечені в повному обсязі від потреби головного розпорядника коштів

Показник 
витрат

Оплата праці 
і нарах. на з/п

Енергоносії

Медикаменти   
та харчування

Інші 
видатки
Всього 

витрати

Касові видатки 
за 2020 рік

352 706,6

29 308,4

19 713,9

18 767,9

420 496,8

Уточнений 
план на 2021 

рік
(станом на 
01.11.2021)

466 160,2

38 482,9

31 423,3

21 535,0

557 601,4

Динаміка

+36,2 млн.грн (+107,8%)

+32,8 млн.грн. (+185,3%)

+ 14,7 млн.грн. (+146,6%)

-6,3 млн.грн. (70,7%)

+77,4 млн.грн. (+113,9%)

Заплановані 
видатки на 

2022 рік

502 363,0

71 299,6

46 075,7

15 233,7

634 972,0

Не враховано в 
Проекті  

бюджету

37 008,3

0,0

1 358,5

37 695,2 

76 062,0



Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних 
закладів та фінансування 

професійно-технічних закладів освіти (тис. грн)

№ Напрями використання коштів Касові видатки
за 2020 рік

Уточнений 
річний план 
(станом на 
01.11.21 р.) 

Заплановані
видатки на 

2022 рік

Темп зростання

Додаткова
потреба (не 
враховано в 

Проекті бюджету 
на 2022 рік)

тис.грн %

1 За рахунок коштів освітньої субвенції, в т.ч.: 357 613,3 463 517,6 513 348,1 49 830,5 110,8 34 769,3

Заклади загальної середньої освіти 348 767,7 453 426,2 501 219,0 47 792,8 110,5 34 071,6

Професійно-технічні навчальні заклади 8 845,6 10 091,4 12 129,1 2 037,7 120,2 697,7

2 За рахунок коштів бюджету територіальної
громади, в т.ч.: 229 243,2 270 422,8 323 414,6 52 991,8 119,6 52 462,2

Заклади загальної середньої освіти 153 449,1 192 376,8 214 219,9 21 843,1 111,4 33 323,9

Професійно-технічні навчальні заклади 75 794,1 78 046,0 109 194,7 31 148,7 139,9 19 138,3

Разом, в т.ч.: 586 856,5 733 940,4 836 762,7 102 822,3 114,0 87 231,5

Заклади загальної середньої освіти 502 216,8 645 803,0 715 438,9 69 635,9 110,8 67 395,5

Професійно-технічні навчальні заклади 84 639,7 88 137,4 121 323,8 33 186,4 137,7 19 836,0



Видатки за рахунок 
коштів бюджету територіальної громади (тис. грн)

№ Напрями використання коштів
Касові 

видатки за 
2020 рік

Уточнений 
річний план 
(станом на 
01.11.21 р.)

Заплановані 
видатки на 

2022 рік 

Темп зростання

Додаткова
потреба (не 
враховано в 

Проекті
бюджету на 

2022 рік)тис.грн %

1 Дошкільні навчальні заклади 297 401,5 406 465,8 463 921,7 57 455,9 114,1 51 854,6

2 Позашкільні навчальні заклади 28 081,8 35 959,6 42 519,3 6 559,7 118,2 9 150,3

3 Школи естетичного виховання 66 294,9 85 571,0 95 490,1 9 919,1 111,6 10 661,4

4 Методичне забезпечення діяльності 3 472,4 0,0 0,0 х Х х

5 Інші програми, заклади та заходи у 
сфері освіти 24 154,9 24 455,0 27 470,2 3 015,2 112,3 3 623,7

6 Інклюзивно-ресурсний центр 1 091,3 1 659,8 1 897,2 237,4 114,3 122,0

Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників 0,0 3 490,2 3 673,5 183,3 105,3 650,0

Всього 420 496,8 557 601,4 634 972,0 77 370,6 113,9 76 062,0



Показник 
витрат

Оплата праці і 
нарахування

Енергоносії

Інші 
видатки

Всього 
витрати

Касові видатки 
за 2020 рік

17 236,5

1 851,2

12 963,0

32 050,7

Уточнений план 
на 2021 рік
(станом на 
01.11.2021)

22 659,0

1 749,4

18 211,1

42 619,5

Динаміка

+1,5 млн.грн (+106,5%)

+1,8 млн.грн (+202,4%)

+ 3,6 млн.грн (+119,6%)

+6,8 млн.грн (+116,0%)

Заплановані 
видатки на 

2022 рік

24 131,5

3 540,0

21 786,0

49 457,5

Не враховано в 
Проекті  

бюджету

2 671,7

0,0

13 573,6

16 245,3

Культура і мистецтво (тис. грн)

Видатки на обов’язкові виплати із заробітної плати забезпечені в повному обсязі, з урахуванням
підвищення з 01.01.2022 та 01.10.2022 року мінімальної заробітної плати (6500 грн/6700 грн) та розміру
посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС (2893 грн/2982 грн).

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв розрахований виходячи із очікуваних обсягів споживання
енергоносіїв у натуральному виразі на 2022 рік (з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за
минулі роки та очікуваного споживання за 2021 рік), прогнозного зростання тарифів на рівні індексу цін
виробників промислової продукції (1,078) без урахування впливу карантинних заходів.

Реалізацію заходів програм галузі забезпечують 14 бібліотечних філій, Будинок культури ім. Івана Кулика, 
Черкаський міський Палац молоді, сектор з обслуговування закладів культури департаменту освіти та 

гуманітарної політики (ЦБ №4), Черкаський міський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини та надається 
фінансова підтримка комунальним підприємствам - КП «Кінотеатр «Україна», Черкаський міський зоологічний 

парк «РОШЕН» (Штатна чисельність станом на 01.11.2021 року − 269,55 од., фактична чисельність – 261,75 од.)



Фізична культура і спорт (тис. грн)
Реалізацію заходів програм галузі забезпечують 8 спортивних шкіл, централізована бухгалтерія, фінансується проведення 
навчально-тренувальних зборів та змагань, виплата стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам 

та надається фінансова підтримка двом спортивним спорудам (КП “СК “Будівельник” та КП “МСК «Дніпро”)
Штатна чисельність: 329,42 од., фактична чисельність – 286,17 од. (87,0%).

Потреба у видатках на оплату праці та нарахування на 2022 рік розрахована відповідно до фактичної чисельності
працівників галузі (286,17 од.). Збільшення потреби в порівнянні з 2021 роком на 2 186,5 тис.грн., або на 4,3 % пов'язане з
прогнозованим підвищенням у 2022 році рівня мін. зарплати (з 01.01.22 – 6500 грн., з 01.10.22 - 6700 грн.) та розміру посадового
окладу працівника I тар. розр. ЄТС (з 01.01.21 – 2893 грн., з 01.10.22 – 2982 грн.).

Потреба на оплату енергоносіїв розрахована ДФП з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за минулі роки,
очікуваного споживання за 2021 рік із застосуванням діючих тарифів та доведеного МФУ коефіцієнту 1,078.

Збільшення потреби по видатках на медикаменти, харчування, інших поточних видатках на 3 274,8 тис.грн., або 7,7 %
відбулося з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2022 рік.

Показник 
витрат

Оплата праці і 
нарахування

Енергоносії

Медикаменти   
та харчування

Інші 
видатки

Трансферти 
підприємствам

Всього 
витрати

Касові видатки 
за 2020 рік (без 

субвенцій)

34 544,2

862,7

2 369,8

8 374,4

13 345,3

59 496,4

Уточнений 
план на 2021 

рік (станом на 
01.11.2021)

50 740,3

1 560,0

3 154,5

15 909,6

21 304,8

92 669,2

Динаміка

+2,2 млн.грн (+4,3%)

+ 1,1 млн.грн (+73,0%)

+ 0,3 млн.грн (+10,6%)

+2,2 млн.грн (+13,7%)

+0,8 млн.грн (+3,5%)

+6,6 млн.грн (+7,1%)

Заплановані 
видатки на 

2022 рік

52 926,8

2 699,5

3 487,7

18 095,9

22 060,1

99 270,0

Не враховано в 
Проекті  

бюджету

13 967,0

0,0

2 171,5

15 289,5

1 703,2

33 131,2



Охорона здоров’я 
Надається фінансова підтримка 14 комунальним некомерційним
підприємствам, в т.ч.: 5 лікарням, пологовому будинку, реабілітаційно-
оздоровчій поліклініці «Астара», консультативно-діагностичній
поліклініці, дитячій стоматологічній поліклініці, 5 центрам первинної
медико-санітарної допомоги

Захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру

Державне управління

Обсяг витрат
128 441,8 

тис.грн
(4,5 % питома

вага ЗФ)

118 522,0
(92,3%)

104,0
(0,1%)

9 815,8
(7,6%)

21 шт. од.
Управління підпорядкованими підприємствами закладами охорони здоров’я, 
організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, підготовки 
документів по укладанню контрактів з керівниками підпорядкованих підприємств, 
надання дозволів на передачу майна в оренду

Департамент охорони здоров’я та 
медичних послуг

Реалізує державну та політику міської ради відповідно до видаткових повноважень в галузі охорони
здоров’я. Забезпечує у межах наданих повноважень і наявних бюджетних коштів доступність та
безоплатність медичної допомоги та організацію надання медичних послуг у закладах охорони здоров'я.
Здійснює фінансування комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, інших
програм та заходів у відповідній сфері.

Формування та використання матеріальних резервів для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій



Охорона здоров’я
(15 комунальних підприємств)

Всього витрати

У 2022 році планується продовження реалізації заходів реформи фінансування системи охорони здоров’я відповідно до Закону України "Про 
державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" шляхом оплати Національною службою здоров’я України конкретних 
медичних послуг/групи послуг, перелік яких визначений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 № 1394-р 
«Питання забезпечення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році». Видатки бюджету 
громади міста на охорону здоров’я визначені відповідно до видаткових повноважень органів місцевого самоврядування у відповідній сфері та 
включають видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів, а також, видатки на інші програми та заходи, в 
тому числі пов‘язані з наданням додаткових послуг населенню понад обсяг, передбачений програмою державних медичних гарантій. 

Додаткова потреба в коштах згідно бюджетних запитів головного розпорядника коштів 71 408,4

(тис.грн.)

Показник витрат

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв КП
Придбання медикаментів та

засобів індивідуального захисту
Інші програми та заходи в галузі охорони здоров’я, з них: 

* відшкодування лікарських засобів 
за пільговими рецептами

* відшкодування технічних засобів реабілітації 

* відшкодування зубопротезування та стоматологічної допомоги 
пільговим категоріям громадян

*відшкодування послуг з фізіотерапії, наданих РОП «Астра»

* відшкодування дитячого харчування для малозабезпечених 

*медичні огляди осіб, що приписуються 
до призовних дільниць та призиваються на службу

Всього витрати

Уточнений план 
на 2021(станом 
на 01.11.2021)

38 999,9

61 469,6
7 532,9

6 667,4

5 716,2

5 208,9

2 474,3

1 129,7

2 852,3
108 002,4

Динаміка

+26,0 млн.грн. (+66,5%)

+ 12,5 млн.грн. (у 2,7 р.)

- 27,9 млн.грн. (-45,4%)

-0,1 млн.грн. (-1,4%)

+2,3 млн.грн. (+40,9%)

+0,1 млн.грн. (+2,3%)

+0,1 млн.грн. (+6,2%)

+0,2 млн.грн. (+15,7%)

+1,6 млн.грн. (+57,0%)

+10,5 млн.грн. (+9,7%)

Заплановані 
видатки на 2022 

64 951,3
20 000,0
33 570,7
6 572,6

8 052,0
5 329,5

2 627,6

1 307,0
4 478,2
118 522,0



Департамент житлово-комунального комплексу

Заходи із запобігання та ліквідації НС та наслідків
стихійного лиха

Обсяг витрат
506 048,8 

тис.грн
(17,9% питома

вага ЗФ)

243 131,7
(48,0%)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури

Виконання робіт з поточного ремонту та утримання дорожньої інфраструктури. Надається 
фінансова підтримка КП ЧЕЛУАШ

Забезпечення функціонування електротранспорту
видатки на оплату транспортних послуг КП «Черкасиелектротранс»

110 580,0
(21,9%)

Державне управління

26 071,2
(5,2%)

3 974,5
(0,8%) Формування та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації

наслідків надзвичайних ситуацій, утримання КУ Черкаська МКАРС

Житлово-комунальне господарство
Видатки на утримання житлово-комунальне господарство в т.ч. за рахунок надання

фінансової підтримки КП»Дирекція парків»,КП «Міськсвітло», КП «Комбінат 
комунальних підприємств», КП «Черкаська служба чистоти», КП «Благоустрій»

105 672,1
(20,9%)

48 шт. од.
здійснення контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування 
населення підприємствами житлово-комунального господарства, транспорту, за 
технічним станом, використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого 
майна комунальної форми власності, за належними, безпечними і здоровими 
умовами праці на цих підприємствах і об'єктах.

Кредитування
надання пільгових довготермінових кредитів учасникам антитерористичної операції/ 
операції об’єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної
цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси

12 860,3
(2,5%)

3 759,0
(0,7%) Стовідсоткове відшкодування відсоткової ставки, передбаченої кредитними угодами, за користування кредитними

коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів у житлових будинках

Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, 
асоціацій ОСББ) у м. Черкаси



Житлово-комунальне господарство
Розподіл видатків загального фонду бюджету територіальної громади на 

житлово-комунальне господарство на 2022 рік, тис.грн. 

Організація роботи 
інженерного 

облаштування 
вулично-дорожньої 

мережі
34 051,6

Утримання зелених 
насаджень

14 621,2

Догляд за фонтанами
2 235,0

Організація та 
утримання місць 

поховань та 
меморіальних 

комплексів
10 877,8

Монтування ялинки та 
гірлянд
2 900,0

Організація місць 
відпочинку на 

комунальних пляжах 
міста

2 546,7

Утримання та розвиток 
парків та скверів міста

34 500,0

Утримання мереж 
зливової каналізації

2 117,3

Інше
245,0 Утримання, 

харчування 
безпритульних тварин, 

що знаходяться у 
комунальних 

притулках
1 577,5

Видатки на житлово-комунальне комунальне господарство враховано
в межах розподілу головним розпорядником коштів доведеного
граничного обсягу витрат в сумі 105 672,1 тис.грн., в т.ч. фінансова
підтримка комунальних підприємств – 61 825,6 тис.грн. (58,5 % до
загального обсягу витрат).
З них:- КП «Благоустрій» – 2 546,7 тис.грн;
- КП «Міськсвітло» – 13 700,0 тис.грн;
- КП «Комбінат комунальних підприємств» – 9 501,4 тис.грн;
- КП «Дирекція парків» – 34 500,0 тис.грн;
- КП «Черкаська служба чистоти» - 1 577,5 тис.грн.



Видатки на проведення робіт, пов'язаних із ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури у 

2022 році за рахунок коштів загального фонду, тис.грн 

Напрямки використання
касові 

видатки за 
2020 рік

уточнений 
річний план 

(на 
01.11.2021)

заплановані 
видатки на 

2022 рік

Темп зростання
Додаткова 
потреба не 
врахована 
в проекті 
бюджету 

на 2022 рік
тис.грн %

Поточний ремонт дорожнього покриття 28 611,4 75 546,5 111 410,2 35 863,7 147,5

Поточний ремонт пішохідних тротуарів 4 400,0

Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів 6 000,0 6 000,0 14 600,0

Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації 7 381,7 8 500,0 9 100,0 600,0 107,1
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання 
дорожнього руху 4 983,4 6 500,0 7 300,0 800,0 112,3 3020,0

Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої 
мережі міста (зимове та літнє утримання доріг) 12 522,4

Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового 
(позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів 
вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:

77 876,9 115 864,6 109 321,5 -6 543,1 94,4 58 768,4

Поточний ремонт дорожнього покриття 42 013,9 40 650,0 41 362,9 712,9 101,8 37 188,5
Поточний ремонт пішохідних тротуарів 3 799,6 5 856,1 5 308,1 -548,0 90,6
Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів 10 752,5 18 446,0 5 000,0 -13 446,0 27,1 9 655,8
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації 1 862,9 2 722,9 3 078,4 355,5 113,1
Нанесення розмітки проїзної частини 871,0 4 550,0 4 800,0 250,0 105,5 2 696,0
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання 
дорожнього руху 1 912,7 3 162,9 4 000,3 837,4 126,5

Погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду 123,8 603,7 771,8 168,1 127,8
Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої 
мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання 
зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, 
малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, 
інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)

16 540,5 39 873,0 45 000,0 5 127,0 112,9 9 228,1

Разом: 131 375,8 206 411,1 243 131,7 36 720,6 117,8 80 788,4



Забезпечення діяльності 
міського електротранспорту (тис. грн)

Напрямки використання коштів
Касові

видатки за 
2020 рік

Уточнений 
річний план 

(на 
01.11.2021)

Проект 
бюджету на 

2022 рік

Темп зростання

Додаткова
потреба, не 
врахована в 

проекті
бюджету на 

2022 ріктис.грн %

оплата транспортних послуг відповідно до договору про організацію
надання транспортних послуг з перевезень міським електричним
транспортом, затвердженого Постановою КМУ від 14.11.2012 №1045 
«Про затвердження Типового договору про організацію надання
транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом та 
внесення змін до Правил надання населенню послуг з перевезень
міським електротранспортом»

104 122,5 110 580,0 6 457,5 106,2 20 572,6

відшкодування пільгових перевезень в міському електротранспорті 9 891,4

компенсація різниці в тарифах між діючим та економічно  
обґрунтованим, затвердженим виконавчим комітетом ЧМР 6 579,8

надання фінансової підтримки на забезпечення ефективної
господарської діяльності (беззбитковості) підприємства та забезпечення
роботи підприємства в період карантину, встановленого з метою 
запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби

68 395,7

придбання шин 995,2

РАЗОМ: 85 862,1 104 122,5 110 580,0 6 457,5 106,2 20 572,6



Утримуються територіальний центр надання соціальних послуг; центр комплексної
реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»; Черкаський міський центр 
соціальних служб

Міська соціальна програма «Турбота»;
комплексна програма соціальної підтримки  захисників державного 

суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів 
м. Черкаси;

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми,
малозабезпечених сімей, ветеранів, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей; членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції; внутрішньо переміщених
осіб;

організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому
числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення до надання
соціальних послуг недержавних організацій;

розроблення та організація виконання міських програм, спрямованих на поліпшення становища соціально-вразливих
верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння в отриманні ними соціальних
виплат та послуг.

Обсяг витрат
157 955,5 

тис.грн
(5,6 % питома

вага ЗФ)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг в установах
соціального обслуговування

Реалізація міських цільових програм спрямованих
на соціальний захист населення

Державне управління

34 896,2
(22,1%)

46 380,3
(29,4%)

76 679,0
(48,5%)

Департамент соціальної політики 

міська програма соціального захисту окремих категорій   громадян – мешканців м. Черкаси, які 
мають право на пільги відповідно до законодавства;
міська Програма зайнятості населення м. Черкаси; 
Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси

170 шт. од.
організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та 
надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом 
розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення до надання 
соціальних послуг недержавних організацій



Соціальний захист та соціальне забезпечення
За рахунок видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення передбачено:

 Надання соціальних послуг відповідним категоріям населення трьома бюджетними установами
(загальна штатна чисельність становить 213,5 шт. одиниць):

 територіальний центр надання соціальний послуг м. Черкаси;
 центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»;
 Черкаський міський центр соціальних служб;

 фінансування міських програм та підтримки населення, головною метою яких є сприяння покращенню
рівня життя та створення надійної системи соціальної безпеки мешканців м. Черкаси:

 міська соціальна програма «Турбота»;
 комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і

членів їх сімей – жителів м. Черкаси;
 міська програма соціального захисту окремих категорій громадян – мешканців м. Черкаси, які мають

право на пільги відповідно до законодавства;
 міська Програма зайнятості населення м. Черкаси;
 Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси;
 міська Програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів

«Університету ІІІ віку».



Установи соціального захисту

Напрямки використання коштів

Касові
видатки 
2020 рік, 
тис. грн

Уточнений план 
на 2021рік 
(станом на 

01.11.2021), тис.
грн

Проект на 
2022 рік, тис.

грн

Темп зростання
Додаткова 
потреба(не 

враховано в проекті 
бюджету на 2022 

рік) тис. грнтис. грн %

Територіальний центр надання соціальний послуг м. Черкаси
(штатна чисельність – 164 шт. од. з 01.01.2022, збільшено на 7 посад)

Оплата праці і нарахування на 
заробітну плату

15 486,6 19 135,3 21 470,8 2 335,5 112,2

Енергоносії 421,9 569,4 968,8 399,4 170,1

Харчування 7,8 9,0 441,3 432,3 в 49,0 разів*

Інші поточні видатки 727,9 969,2 1514,1 544,9 156,2 92,1

Разом 16 644,2 20 682,9 24 395,0 3 712,1 117,9 92,1   

Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» (штатна чисельність – 27,5 шт. од.)

Оплата праці і нарахування на 
заробітну плату

465,1 4 222,7 4 859,7 637,0 115,1 281,7

Енергоносії 41,6 185,1 326,8 141,7 176,6

Харчування 18,9 148,9 29,2 -119,7 19,6**

Інші поточні видатки 3,4 153,6 609,1 455,5 в 4 рази 266,7

Разом 529,0 4 710,3 5 824,8 1 114,5 123,7 548,4

Черкаський міський центр соціальних служб (штатна чисельність – 22 шт. од.)

Оплата праці і нарахування на 
заробітну плату

1975,9 3 596,2 4 340,2 744,0 120,7 439,5

Енергоносії 39,2 92,9 186,5 93,6 в 2 рази

Інші поточні видатки 53,5 187,7 149,7 -38,0 79,8

Разом 2068,6 3 876,8 4 676,4 799,6 120,6 439,5

* В 2022 році передбачено видатки в сумі 426,3 тис. грн на придбання продуктів харчування для незахищених верств населення
** В 2021 році харчування в групах денного перебування здійснювалось шляхом придбання продуктів харчування, в 2022 році 
планується шляхом  закупівлі кейтерингових послуг (252,5 тис. грн)



відшкодування власникам 
автостоянок за безкоштовне 

зберігання транспортних 
засобів осіб з інвалідністю

109,5
1%

конкурс соціального 
замовлення на закупівлю 

соціальних послуг
70,2
1%

матеріальна допомога 
громадянам міста з фонду 

міського голови та депутатів 
міської ради

3 811,5
25%

пільги на оплату житлово-
комунальних послуг (особи з 

інвалідністю І-ІІ групи з вадами 
зору, сім'ї воїнів, загиблих в 

Афганістані)
2 128,0

14%

надання фінансової підтримки 
громадським організаціям

3 268,8
21%

компенсація за перевезення 
осіб з інвалідністю 1 та 2 

груп та дітей з інвалідністю з 
вадами опорно-рухового 

апарату, які пересуваються 
за допомогою інвалідного 

візка, автомобілем 
спецпризначення 

475,3
3%

на надання пільг на придбання ліків 
громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи
495,5
3%

матеріальна допомога на 
поховання деяких категорій 

осіб, інші заходи 
373,8
2%

на виплату компенсацій фізичним особам, 
які надають соціальні послуги по догляду 

за особами з інвалідністю 
3 980,2

26%

стипендії мешканцям міста, 
яким виповнилось 100 і 
більше років, грошова 

допомога, придбання квітів 
та подарунків, 

164,5
1%

грошова винагорода 
учасникам ВВВ до Дня 

перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні         

390,0
3%

15 267,3 
тис. грн

Структура видатків, передбачених на виконання міської 
соціальної програми «Турбота» (тис. грн)

+ 25,2%  *

* в порівнянні до уточненого плану на 01.11.2021



Надання подарункових наборів з речами 
першої необхідності  при народженні дитини

1 200,0
12,09%

Грошова винагорода 
жителькам міста Черкаси, 
яким присвоєно почесне 

звання «Мати-героїня» та їх 
чоловікам

60,0
0,60%

Придбання новорічних 
подарункових наборів для 
пільгових категорій дітей 

205,3
2,07%

Придбання для багатодітних 
сімей побутової техніки при 

народженні 5  і кожної 
наступної дитини або при 

народженні одночасно трьох і 
більше дітей

75,0
0,76%

Забезпечення оздоровленням та 
відпочинком дітей пільгових категорій 

8 067,3
81,26%

Надання одноразової 
матеріальної допомоги 

багатодітним сім’ям, у яких 
проживають і виховуються 5  і 
більше дітей, які опинилися в 

складних життєвих 
обставинах 

260,0
2,62%

Надання грошової допомоги на 
придбання дитячих товарів сім’ям, діти у 

яких народилися в День міста Черкаси
60,0

0,60%

9 927,6 
тис. грн

Структура видатків, передбачених на виконання програми 
соціальної підтримки сімей м. Черкаси (тис. грн)

+ 35,3%  *

* в порівнянні до уточненого плану на 01.11.2021



Структура видатків передбачених на виконання комплексної програми соціальної 
підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України 

і членів їх сімей – жителів м. Черкаси (тис. грн)

+4,7 %

одноразова грошова допомога для оздоровлення 
поранених учасників АТО, ООС; соціальна реабілітація 

учасників АТО, ООС, які потребують реабілітаційно-
відновлювальних заходів у водному середовищі; 

санаторно-курортне лікування учасників АТО, ООС на 
умовах співфінансування з обласним бюджетом 107,1

0,6%

одноразова грошова допомога 
сім’ям загиблих і померлих 

учасників АТО, ООС
150,0
0,8%

щорічна грошова допомога на 
оздоровлення членам сімей 

загиблих і померлих учасників 
АТО, ООС загиблих учасників 
антитерористичної операції

550,0
3,0% щомісячні стипендії членам 

сімей учасників АТО, ООС, 
які загинули або померли 

від отриманих поранень та 
(або) захворювань, 

пов’язаних із захистом 
Батьківщини

5280,0
29,0%

щорічна грошова винагорода до 
Дня Незалежності України 

учасникам АТО, ООС 
1600,0
8,8%

здійснення поховання  
учасників АТО ; виготовлення 
та розміщення на сітілайтах 

міста портретів загиблих 
черкащан 

125,5 тис. грн.
0,7%

одноразова матеріальна 
допомога для вирішення 

соціально-побутових 
питань учасниками АТО, 

ООС, членами сімей 
загиблих (померлих) 
учасників АТО, ООС, 

смерть яких пов’язана із 
захистом Батьківщини або 

виконанням обов’язків 
військової служби 

10000,0
55,0%

пільги на оплату житлово-
комунальних послуг 

членам сімей загиблих і 
померлих внаслідок 
отриманих поранень 

учасників АТО
213,3
1,2%

щорічна матеріальна допомога з 
нагоди Дня знань сім’ям 

загиблих, у яких виховуються 
діти шкільного віку для 

підготовки до навчального року
162,50
0,9%

18 188,4 
тис. грн

+ 21,5 % 

* в порівнянні до уточненого плану на 01.11.2021 



Структура видатків передбачених на виконання міської Програми соціального 
захисту окремих категорій   громадян – мешканців м. Черкаси, які мають право на 

пільги відповідно до законодавства (тис. грн)

забезпечення  санаторно-
курортними путівками деяких 

категорій громадян,  щомісячна 
грошова компенсація на 

автомобільне паливо
614,0
23,5%

відшкодування витрат за проїзд 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, віднесеним до 

категорії 1,2
41,7
1,6%

надання пільг з послуг 
зв'язку окремим 

категоріям громадян
1 385,1
53,0%

компенсація ПАТ "Укрзалізниця" 
вартості проїзду на залізничному 

транспорті приміського сполучення 
пільгових категорій міста Черкаси *

573,5
21,9%

2 614,3
тис.грн

- 24,2%**

• * Протягом 2021 року здійснено відшкодування за пільгові перевезення залізничним транспортом за 2020 рік в сумі 1522,4 тис. грн
(ПАТ «Укрзалізниця»)

• ** в порівнянні до уточненого плану на 01.11.2021



Здійснює загальну організацію та управління виконанням бюджету територіальної громади,
координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарської діяльності зобов’язань щодо
сплати до бюджету територіальної громади коштів, які, відповідно до взятих ними договірних
зобов’язань, зараховуються на рахунки бюджету територіальної громади

Департамент фінансової політики 

Реверсна дотація 
кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для 
горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій

Резервний фонд
формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають
постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання
проекту бюджету. 

Державне управління

Програма управління боргом

Обсяг витрат
161 267,0 

тис.грн
(5,7% питома

вага ЗФ)

112 508,6
(69,8%)

27 760,4
(17,2%)

303,4
(0,2%)

20 694,7
(12,8%)

38 шт.од.
фінансування розпорядників коштів, облік і формування звітності, 
аналіз використання коштів

- виконання функцій контролюючого органу щодо надходжень певних видів податків
та зборів

- комісійні послуги за операціями з купівлі іноземної валюти, переказ іноземної валюти, 
пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань



Обсяг гарантованого боргу 
Гарантований територіальною громадою міста борг - загальна сума боргових зобов'язань

суб'єктів господарювання щодо повернення отриманих та непогашених станом на звітну дату
кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями.

Гарантований борг

КП "Черкасиводоканал"
КПТМ 

"Черкаситеплокомуненерго"

267 999,1 тис. грн96 181,2 171 817,9

Отримано кредит в МБРР – 10 873,7 тис.дол. 
Термін погашення  - 2025 рік

Погашено кредит - 7 528,5 тис.дол. США
Залишок непогашеного кредиту - 3 345,2 

тис.дол. США (або 95 672,1 тис.грн)
Сума відсотків, які необхідно сплатити в 2022 році

– 17,8 тис.дол. США (або 509,1 тис.грн)

Отримано кредит в ЄБРР – 10 746,7 тис.євро
Термін погашення - 2027 рік

Погашено кредит – 6 053,6 тис.євро
Залишок непогашеного кредиту  -

4 693,1 тис.євро (або 162 383,3 тис.грн)
Сума відсотків, які необхідно сплатити в 2022 

році - 272,7 тис.євро (або 9 434,6 тис.грн)

Розрахунок гарантованого боргу здійснено виходячи із обмінного курсу гривні до долара США доведеного Бюджетною декларацією на 2022 -
2024 роки (28,6 грн за долар США) та курсу євро до долара США у середньому за період (34,6 грн за євро)



- перевірка на відповідність законодавству проектів рішень міської ради, рішень її виконавчого комітету,
розпоряджень міського голови;

- організація та ведення претензійної і позовної роботи;
- представництво інтересів міської ради, її виконавчих органів та міського голови в судах та інших органах під час

розгляду правових питань і спорів;
- сприяння своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданням прокуратури, окремими ухвалами суду,

відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;
- організація та ведення кадрової роботи за всі виконавчі органи міської ради (крім департаменту охорони

здоров’я та медичних послуг, департаменту освіти та гуманітарної політики);
- забезпечення реалізації вимог законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування та інших

нормативно-правових актів про працю України

Департамент управління справами
та юридичного забезпечення 

Обсяг витрат
60 950,7
тис.грн

(2,2 % питома
вага ЗФ)

Програма фінансування заходів, пов’язаних із 
нагородженням міськими відзнаками громадян, 

трудових колективів
Виплата пожиттєвої щомісячної грошової винагороди особам, яким 
присвоєно почесне звання «Почесний громадянин міста Черкаси»; 
виплата премій «За заслуги перед містом»; придбання почесних відзнак, 
знаків, придбання нагородних бланків, цінних подарунків міського голови 
із нанесеною символікою особам, що нагороджуються та інші 

1 499,3
(2,5%)

Державне управління
111 шт. од. (департамент 83 шт. од., відділи на обслуговуванні  28 шт. од.)

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне 
додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших 
нормативних документів Черкаської міської ради, її виконавчих органів.

59 451,4
(97,5%)



Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час 
складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги 

громадянам міста (фонд міського голови, фонд депутатів)

Управління інформаційної політики

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

Сплата членських внесків Асоціації міст України та Асоціації енергоефективних міст 
України

Обсяг витрат
44 822,2 
тис.грн

(1,6 % питома
вага ЗФ)

Програма організації і сприяння приписці громадян до 
призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу 1 075,4

(2,4%)

5 927,7
(13,2%)

327,3
(0,7%)

477,8
(1,1%)

1 145,5
(2,6%)

Державне управління

Засоби масової інформації
Взаємодія міської влади з засобами масової інформації, донесення через них до 
жителів міста необхідної інформації про діяльність міської влади та 
депутатського корпусу міської ради

Забезпечує організацію та проведення громадських слухань, громадських обговорень, публічних консультацій, семінарів, 
конференцій з представниками інститутів громадянського суспільства, нарад з правоохоронними органами, органами
державної влади, ДСНС, самоорганізації населення, громадськими,, політичними партіями, підприємствами, установами, 
організаціями; інформує громаду міста про поточну діяльність міської ради, виконавчого комітету;забезпечує безперебійну 
роботу серверного та мережевого обладнання, систем, які забезпечують роботу інформаційної інфраструктури міської ради

організація та проведення спільних заходів з Черкаським об’єднаним міським військовим 
комісаріатом з підготовки та проведення призову громадян України на строкову 
військову службу, військово-патріотичному вихованню молоді міста та їх фінансове 
забезпечення

30 204,2
(67,4%)

Громадський бюджет міста Черкаси
залучення жителів міста до процесу обговорення та прийняття рішень, в який 
спосіб витрачати частину місцевого бюджету. 

11 шт. од.

5 664,3
(12,6%) Інша діяльність у сфері державного управління



- підготовка заходів з питань сприяння розвитку підприємництва, туризму, організації ефективного використання
природних, трудових і фінансових ресурсів, надання організаційної підтримки та сприяння у здійсненні інвестиційної
діяльності на території міста;

- сприяння розвитку міжнародного співробітництва, координація міжнародної діяльності виконавчих органів міської
ради, суб'єктів комунальної власності,

- сприяння розвитку всіх форм торгівлі та підприємництва, організація місцевих ринків, ярмарків та сезонної торгівлі,
координація заходів щодо розширення та вдосконалення мережі торгівлі, ресторанного господарства, сфери
побутового обслуговування населення

Департамент економіки та розвитку

Обсяг витрат
44 123,4 
тис.грн

(1,6 % питома
вага ЗФ)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва2 768,8
(6,3%)

Програма зайнятості населення м. Черкаси

660,0
(1,5%)

Державне управління

40 014,6
(90,7%)

забезпечення соціального захисту зареєстрованих безробітних; забезпечення 
державних гарантій працевлаштування найменш соціально захищених верств 
населення, у тому числі молоді; невідкладне вирішення питань професійної 
реабілітації та працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями.

заходи щодо промоції міста та представлення його інвестиційного потенціалу, 
виготовлення відеоматеріалів про місто, поширення інформації про інвестиційні 
можливості міста серед міжнародних інвестиційних фондів та компаній, 
створенню передумов для вкладення інвестицій в місто

43 шт. од.
підготовка проектів програм економічного і соціального розвитку міста, інших цільових 
програм в межах повноважень органів місцевого самоврядування, організація їх 
виконання, забезпечення моніторингу інформації про хід і результати виконання (в тому 
числі органи місцевого самоврядування – 20 773,2 тис.грн)

Заходи з енергозбереження
680,0
(1,5%)

спрямована на ефективне (раціональне) використання паливно-енергетичних 
ресурсів, зменшення їх споживання та втрат в бюджетній сфері та житлово-
комунальному господарстві міста шляхом реалізації технічних, інноваційних 
рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів з 
енергозбереження.



- забезпечує контроль за використанням і забудовою територій та впровадженням
на них запланованої містобудівної діяльності;

- здійснює підготовку проектів рішень міської ради з питань передачі у власність,
оренду та ін. земельних ділянок та припинення права користування земельними
ділянками; здійснює продаж земельних ділянок, організацію аукціонів з продажу
земельних ділянок та права оренди на них; вирішує земельні спори

Департамент архітектури та містобудування

Обсяг витрат
32 756,0 
тис.грн

(1,2 % питома
вага ЗФ)

Державне управління
32 308,4
(99,6%)

Програма розвитку земельних відносин та 
використання і охорони земель в м. Черкаси

215,0
(0,7%)

Передбачається розроблення документації із землеустрою, 
проведення геодезичних обмірів, замовлення документації із
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для учасників АТО, 
підготовка та перепідготовка кадрів

59 шт. од.
здійснює аналіз стану містобудування, координацію діяльності суб’єктів 
містобудування, забезпечує контроль за використанням і забудовою 
територій та впровадженням на них запланованої містобудівної 
діяльності; готує проекти рішень міської ради та виконавчого комітету з 
питань архітектури та містобудування

232,6
(0,7%)

Програма розвитку містобудівного кадастру міста
Черкаси на 2020-2024 роки

Забезпечення провадження містобудівної діяльності, проведення
землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційної системи
для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів
місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб



- забезпечує державну реєстрацію у встановленому порядку юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців;

- забезпечує у встановленому порядку державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень;

- забезпечує формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до
закону;

- веде персоніфікований облік виборців, складає та уточнює списки виборців, що
проживають або перебувають на території міста

Управління з питань державної реєстрації

Обсяг витрат
16 887,1 
тис.грн

(0,6 % питома
вага ЗФ)

Державне управління16 887,1 
36 шт. од.



Забезпечення контролю з метою дотримання законодавства та захисту прав і
законних інтересів територіальної громади міста Черкаси за виконанням відповідними
підприємствами усіх форм власності, установами, організаціями, юридичними, фізичними
особами, мешканцями міста рішень міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови
з питань екології та раціонального природокористування, архітектури, містобудування та
рекламної діяльності, землекористування, торгівлі, побутового обслуговування, послуг,
ресторанного господарства, ринків, вуличної інфраструктури, транспортного обслуговування та
зв’язку, інформаційних технологій та дорожнього господарства

Управління інспектування

Обсяг витрат
12 909,3 
тис.грн

(0,5 % питома
вага ЗФ)

Програма впорядкування тимчасових споруд і 
зовнішньої реклами на території міста Черкаси

543,7
(4,2%)

Державне управління12 365,6
(95,8%)

покращення благоустрою міста через демонтаж тимчасових
споруд, які розміщені з порушенням Положення про 
розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності у місті Черкаси, демонтаж 
рекламних засобів, які не відповідають вимогам Порядку 
розміщення зовнішньої реклами

26 шт. од.



- надає місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям усіх форм
власності, громадським організаціям, педагогічним працівникам, громадянам у межах своїх повноважень
практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і
запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

- забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо
соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

- веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу,
дітей, які переміщені з окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, дітей,
які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

- здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих
будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, патронатних сім’ях та державних установах, де виховуються діти-
сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами Черкаської міської ради, Черкаським
відділом поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області заходи щодо соціального
захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання
вчиненню дітьми правопорушень

Служба у справах дітей

Обсяг витрат
9 775,1 
тис.грн

(0,3 % питома
вага ЗФ)

Державне управління9 775,1 
19,5 шт. од.



- надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та
будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію;
- приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати, реєструє
декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання
для усунення виявлених недоліків);
- подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру
документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на
доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;
- здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства
у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень
містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування,
проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах м. Черкаси

Управління державного архітектурно-будівельного 
контролю

Обсяг витрат
7 536,7 тис.грн

(0,3 % питома
вага ЗФ)

Державне управління7 536,7 
15 шт. од.



Охорона навколишнього природного середовища
Видатки на природоохоронні заходи м. Черкаси на 2022 рік, в розрізі видів діяльності

Охорона і раціональне 
використання водних 

ресурсів 
250,0 тис.грн

Охорона атмосферного 
повітря

190,0 тис.грн

Охорона і раціональне 
використання  природних 

рослинних ресурсів
8 660,0 тис.грн

Раціональне 
використання і 

зберігання відходів 
виробництва і 

побутових відходів
16 097,6 тис.грн

Збереження природно-
заповідного фонду
1 200,0 тис.грн

Фінансування 
природоохоронних 
заходів, 
здійснюватиметься за 
рахунок: 
- надходжень 

екологічного податку 
та інших надходжень 
до фонду охорони 
навколишнього 
природного 
середовища в сумі         
10 500,0 тис.грн

- бюджету розвитку в 
сумі 15 897,6 тис.грн

Всього 
26 397,6 тис. грн



Кредитування (тис. грн)

Найменування 
місцевої (регіональної) 

програми

Касові
видатки
2020 рік

Уточнений 
план на 2021 

рік (станом на 
01.11.2021)

Касові
видатки

(станом на 
01.11.2021)

Проект  на 
2022 рік

Напрямок спрямування
видатків

Додаткова
потреба (не 
враховано в 

Проекті бюджету 
на 2022 рік)

Примітка

Головний розпорядник коштів – департамент освіти та гуманітарної політики
Програма молодіжного

житлового кредитування в 
м. Черкаси на 2018-2022 

роки, в т.ч.:  

3 510,5 7 260,8 3 402,8 7 030,3
Надання пільгових 

довгострокових кредитів 
молодим сім’ям та одиноким 
молодим громадянам на 
будівництво/ придбання житла 
– 6632,4 тис.грн (загальний 
фонд -5568,2 тис.грн, 
спеціальний фонд -1064,2 
тис.грн)

Витрати, пов'язані з наданням 
та обслуговуванням  кредитів  
(6%)– 397,9 тис.грн (загальний 
фонд -334,1 тис.грн, 
спеціальний фонд -63,8 тис.грн)

1 418,7

загальний фонд 2 383,7 5 557,7 2 605,4 5 902,3 1 418,7

Потреба врахована виходячи
із уточненого плану станом на 
01.11.2021 з урахуванням
індексу споживчих цін 106,2 
%

спеціальний фонд 1 126,8 1 703,1 797,4 1 128,0

Витрати заплановані за 
рахунок повернення кредитів, 
наданих з бюджету 
територіальної
громади

Головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу

Програма пільгового
житлового кредитування

учасників АТО/ООС і бійців-
добровольців, які брали 
участь у захисті терито-

ріальної цілісності та 
державного суверені-тету
на Сході України та членів

їх сімей в м.Черкаси на 
2021-2025 роки: 

12 718,2 12 109,5 5 017,0 12 860,3

Надання довгострокових
кредитів на будівництво/ 
реконструкцію/ придбання
житла учасникам АТО/ООС і 
бійців-добровольців та членів
їх сімей -12247,9 тис.грн

Витрати, пов'язані з наданням
та обслуговуванням
довгострокових кредитів (5%)-
612,4 

Потреба врахована виходячи
із уточненого плану станом на 
01.11.2021 з урахуванням
індексу споживчих цін 106,2 
%

загальний фонд 12 718,2 12 109,5 5 017,0 12 860,3



Кредитування (тис. грн)

Найменування місцевої
(регіональної) програми

Касові
видатки
2020 рік

Уточне-
ний план 
на 2021 р. 

(станом 
на 01.11. 

2021)

Касові
видатки

(станом на 
01.11.2021)

Проект на 
2022 рік

Напрямок спрямування
видатків

Додаткова
потреба (не 
враховано в 

Проекті
бюджету на 

2022 рік)

Головний розпорядник коштів – департамент фінансової політики

Програма управління
боргом на 2019-2027 роки

21 843,5 65 594,4 0 60 925,6

Надання коштів для 
забезпечення

гарантійних зобов'язань
за позичальників, що
отримали кредити під

місцеві гарантії

(спеціальний фонд 
(бюджет розвитку)), в 

т.ч.:

Враховано 100% 
платежів, які необхідно 
сплатити у 2022 році.

КП "Черкасиводоканал" 5 144,3 27 008,0 0 24 427,2

Розрахунок здійснено
виходячи із обмінного
курсу гривні до долара
США доведеного
Бюджетною 
декларацією на 2022 -
2024 роки (28,6 грн за 
долар США) та курсу 
євро до долара США у 
середньому за період
(34,6 грн за євро)

КПТМ 
"Черкаситеплокомуненерго" 16 699,2 38 586,4 0 36 498,4
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Залишок коштів на 01 січня звітного року
Повернення наданих кредитів
Міжбюджетні трансферти
Позики
Кошти, що предаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
Доходи бюджету розвитку
Видатки бюджету розвитку

Використання коштів бюджету розвитку
у 2015-2021 роках та прогноз 2022 року, тис.грн.

246 803,7

597 016,1
567 361,0

448 353,6

535 131,6

Прогнозні 
надходження 

на 2022 рік
601 521,3

424 746,1

Очікувані 
надходження в 

2021 році 
625 202,1



Напрямки бюджету розвитку (тис.грн) 

5 758,9

4 158,2

25 844,0

22 337,8

5 617,0

37 676,8

59 465,8

171 727,2

172 714,6

226 454,1

3 100,0

5 252,2

13 244,5

14 075,0

15 897,6

31 493,4

45 110,0

109 650,0

143 660,0

159 113,0

 0,0 50 000,0 100 000,0 150 000,0 200 000,0 250 000,0

Культура і мистецтво

Забезпечення діяльності апарату

Соціальний захист

Фізична культура і спорт

Природоохоронні заходи

Інші програми та заходи, 

Охорона здоров'я

Освіта

Житлово-комунальне господарство

Дорожнє господарство

2022 2021

ОБСЯГ 
бюджету розвитку 2021-

731,8 млн.грн

ОБСЯГ 
бюджету розвитку 2022-

540,6 млн.грн



Об'єкти бюджету розвитку, видатки на які більше
3,0 млн. грн. 

Найменування головного 
розпорядника коштів Найменування об'єкту

Обсяг
капітальних

вкладень у 2022 
році, гривень

Департамент освіти та 
гуманітарної політики

38 875 000,00
Капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення (встановлення приладу обліку теплової енергії) ДНЗ міста Черкаси 11 100 000,00
Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок)  комбінованого типу № 5 
«Червона гвоздика»  Черкаської міської ради по  вул.Надпільна, 301 в м. Черкаси 3 000 000,00

Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 10 
«Ялинка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Пастерівська, 57 в м. Черкаси 3 000 000,00

Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 37 «Ракета» вул. 
Самійла Кішки, 153/1 м. Черкаси 3 000 000,00

Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла - садок)  комбінованого типу № 
39 «Щасливе дитинство» вул.Нижня горова, 56 м. Черкаси 3 000 000,00

Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 70 «Настуся» 
Черкаської міської ради Черкаської області  по вул.Сумгаїтська, 55 в м. Черкаси 3 500 000,00

Реконструкція будівлі (спортивний зал) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради за 
адресою: вул. Різдвяна, 60 в м. Черкаси 3 500 000,00

Реконструкція будівлі  по вул. Благовісна, 170 м. Черкаси Черкаської міської ради Черкаської області 8 775 000,00

Департамент охорони здоров'я
та медичних послуг

36 099 394,00
Внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня", в т.ч.: 5 000 000,00
Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" по вул. Дахнівська, 32 в м. Черкаси 5 000 000,00
Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги", в т.ч.: 7 699 500,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої 
медичної допомоги" 7 699 500,00

Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня", в т.ч.: 4 996 179,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Черкаська міська 
інфекційна лікарня" 4 996 179,00

Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини", в т.ч.: 12 591 732,00
Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: м. 
Черкаси, вул. Чехова, 101 3 929 400,00

Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: м. 
Черкаси, вул. Чехова, 101 (III поверх акушерського корпусу) 8 662 332,00

Внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в 
т.ч.: 5 811 983,00

Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою 
м.Черкаси, вул. Кобзарська, 40 5 811 983,00



Об'єкти бюджету розвитку, видатки на які більше
3,0 млн. грн. 

Департамент житлово-
комунального комплексу

126 140 000,00
Реконструкція Парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Молодіжний" в м. Черкаси 30 000 000,00
Реконструкція Набережної по вул. Козацька в м. Черкаси 36 900 000,00
Реконструкція будівлі по вул. Хоменка, 19 в м. Черкаси 5 000 000,00
Будівництво мереж зовнішнього освітлення в м. Черкаси 6 000 000,00
Капітальний ремонт вул. Антона Моспана (паркувальний майданчик від вул. 30 років Перемоги до вул. Зоологічна) в м.Черкаси 4 000 000,00
Капітальний ремонт вулиці Героїв Холодного Яру (від вул. Східна до проспекту Хіміків) в м. Черкаси 10 000 000,00
Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи 
відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою)) 12 000 000,00 

Внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго", в т.ч.: 3 000 000,00
Реконструкція котельні по вул. Надпільна, 220 в м.Черкаси 3 000 000,00
Внески в статутний капітал КП "Дирекція парків", в т.ч.: 12 000 000,00
Реконструкція парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Пам'ять" 4 000 000,00
Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Долина троянд" в м. Черкаси 8 000 000,00
Внески в статутний капітал  КП "Міськсвітло", в т.ч.: 7 240 000,00
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення проспекту Хіміків від вул.Симиренківська до вул.Героїв Холодного Яру в м.Черкаси 3 740 000,00
Реконструкція  мереж зовнішнього освітлення проспекту Хіміків від вул. Смілянська до вул. В’ячеслава Чорновола  в м.Черкаси 3 500 000,00

Департамент 
архітектури та 
містобудування

140 285 817,00
Внесення змін до плану зонування території міста Черкаси 3 724 400,00
Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси 20 000 000,00
Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського м. Черкаси 3 000 000,00
Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жужоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси 40 000 000,00
Реконструкція вул. Гагаріна від від узвозу Остріжний до автостради Н-16 (виготовлення ПКД) 5 000 000,00
Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси 10 000 000,00
Реконструкція бул.Шевченка від вул.Лазарєва до вул.Б.Вишневецького м.Черкаси 5 000 000,00
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м.
Черкаси 3 000 000,00

Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м.
Черкаси 3 000 000,00

Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко 17 000 000,00
Будівництво гідротехнічних та лінійних споруд  набережної р. Дніпро від вул. Козацька до вул. Сержанта Жужоми м. Черкаси 15 561 417,00
Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна ( І черга) 15 000 000,00

Департамент економіки
та розвитку

16 427 376,00
Капітальний ремонт будівлі виконавчого комітету Черкаської міської ради за адресою: вул.Байди Вишневецького, 36 м. Черкаси 7 514 178,00
Капітальний ремонт приміщень по вул. Благовісній, 170 (корпуси Д4), м. Черкаси 5 600 000,00
Реконструкція будівлі по вул. Кобзарській, 1 (для розміщення кризового центру для жінок - жертв насильства) в м. Черкаси 3 313 198,00

ВСЬОГО 357 827 587,00

Найменування головного 
розпорядника коштів Найменування об'єкту

Обсяг капітальних
вкладень у 2022 

році, гривень



Видаткові повноваження на прикладі м. Черкаси, млн. грн

Бюджетна реформа: зниження фінансової
спроможності місцевих бюджетів!  (2019-2022 роки)

570,6

Передано видатки:

Додаткові компенсатори:                   53,9
Додаткова дотація – 20,8
Субвенція на НУШ  – 9,2
Субвенція особам з особл.освітніми
потребами –1,6
Субенція на інсуліни – 13,4
Освітня субвенція на ПТУ  - 8,9

2020 рік

Передано видатки: Передано видатки:Передано видатки:

549,52019 рік

Освіта
ПТУ                                               72,6 
дофінансування ЗОШ та
непедагогічного персоналу, в т.ч.:

заробітна плата з нарах.        75,1
енергоносії                                  41,0
інші поточні видатки               33,0

Охорона здоров’я
недостатність медичної субвенції  146,9
фінансування енергоносіїв 42,1
дофінансування держ.гарантій 21,4

Соціальний захист населення
пільговий проїзд, зв’язок, інші   49,5

Реверсна дотація          67,9

Додаткові компенсатори:                      26,7
Додаткова дотація                          3,3
Субвенція на НУШ                     4,9
Субвенція особам з особл.освітніми
потребами                                    2,5
Субвенція на інсуліни 8,3
Освітня субвенція на ПТУ         7,7

Освіта
ПТУ                                                          82,7 
дофінансування ЗОШ та
непедагогічного персоналу, в т.ч.: 

заробітна плата з нарах.                      86,0
енергоносії                                             11,9
інші поточні видатки                          44,3

Охорона здоров’я
фінансування енергоносіїв 41,4   
дофінансування держ.гарантій 201,4
Соціальний захист населення

пільговий проїзд, зв’язок, інші          12,4
Реверсна дотація          90,5

Освіта
ПТУ                                                          78,0
дофінансування ЗОШ та
непедагогічного персоналу, в т.ч.:

заробітна плата                                 106,2                         
енергоносії                                           20,8
інші поточні видатки                        38,4

Охорона здоров’я
фінансування енергоносіїв 39,0
інша фін.підтрмка 30,8
дофінансування держ.гарантій 16,9
програми та заходи в галузі 
охор. здор. (мед.огл.,стомат.посл.)  8,1

Соціальний захист населення
пільговий проїзд, зв’язок, інші          65,1     

Реверсна дотація       105,6

Додаткові компенсатори:                 48,2
Додаткова дотація – 12,0
Субвенція на НУШ  – 6,6
Субвенція особам з особл.освітніми
потребами –0,6
Субенція на підтр.окр.закл.охор.здор.– 13,2
Субвенція на передані вид.у сфері 
освіти  - 5,7
Освітня субвенція на ПТУ  - 10,1

508,92021 рік

Освіта
ПТУ                                                            109,2                                                         
дофінансування ЗОШ та
непедагогічного персоналу, в т.ч.:

заробітна плата          106,0                                                
енергоносії            65,3                                    

інші поточні видатки                    42,9                     
Охорона здоров’я

фінансування енергоносіїв 64,9 
інша фін.підтрмка 25,2 
дофінансування держ.гарантій, 
програми та заходи в галузі 
охор. здор. (мед.огл.,стомат.посл.)  28,4

Соціальний захист населення
пільговий проїзд, зв’язок, інші             75,1         

Реверсна дотація       112,5

Додаткові компенсатори:                         12,1              
Освітня субвенція на ПТУ  - 12,1

629,52022 рік



Дякую за увагу!
Запитання та 

відповіді?
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