
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 901 

 

Про схвалення проєкту бюджету Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2022 рік 

 

Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України,  пункту 1 частини  а статті 28, 

пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Схвалити проєкт бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік 

(додається). 

2. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради організувати подання на розгляд та 

затвердження Білоцерківській міській раді проєкту рішення «Про бюджет Білоцерківської 

міської територіальної громади  на 2022 рік». 

3. Доповідачем проєкту рішення Білоцерківської міської ради «Про бюджет 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік» визначити начальника  

управління фінансів Білоцерківської міської ради Терещук С.Г. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова                                             Геннадій ДИКИЙ 



 

 

                                                                                                                                             

                                                                             

                        Б І Л О Ц Е Р К І В С Ь К А   М І С Ь К А  Р А Д А 

                                               К И Ї В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І 

                                                             Р І Ш Е Н Н Я 

           грудня   2021 року                                                          №        -УІІІ   

                 Про бюджет Білоцерківської 

                         міської територіальної громади   на 2022 рік 

 
                                                       10527000000 
                                                                              (код бюджету)    

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила: 

1. Визначити на 2022 рік: 

доходи місцевого бюджету у сумі   2 071 015 791 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду місцевого бюджету  2 012 068 502 гривень та доходи спеціального фонду 

місцевого бюджету 58 947 289 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки місцевого бюджету у сумі 2 065 175 432 гривень, у тому числі видатки 

загального фонду місцевого бюджету 1 828 806 066  гривень та видатки спеціального фонду 

місцевого бюджету 236 369 366  гривень; 

повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі 42 000 грн. у тому числі до  

спеціального фонду місцевого бюджету 42 000 гривень; 

надання кредитів з місцевого бюджету у сумі 42 000 грн., у тому числі надання 

кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету 42 000 гривень. 

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 183 262 436  гривень  згідно 

з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 177 422 077       

  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 2 000 000 

гривень, що становить 0,11 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, 

визначених цим пунктом; 

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 2 000 000 гривень, що становить 0,11            

відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого 

бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 

програмами/підпрограмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2022  рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього 

рішення. 

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

проектів  згідно з додатком 6 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 368 686 981  гривень згідно з додатком 7 до цього 

рішення. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942%23n107
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942%23n107
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6. Установити, що у загальному фонді бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022 рік: 

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені 

статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103², 

103³, 1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та 

частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України): 

2) джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних 

коштів, визначний у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України з 

дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України; 

3) джерелами формування у частині кредитування є повернення  бюджетної позики.   

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 

2022 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹,71 Бюджетного кодексу 

України. 

2) у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 

частини першої статті 15 бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із 

загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду),  

відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України з 

дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України; 

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 

69¹ Бюджетного кодексу України. 

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

бюджету: 

1) згідно з пунктом 1 частини першої статті 69¹ Бюджетного кодексу України та 

відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, 

визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України; 

2) згідно з пунктом 2 частини першої статті 69¹ Бюджетного кодексу України та 

відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, 

визначених частиною другою статті 209 Земельного кодексу України 

3) згідно з пунктами 4, 4¹ та 7 частини першої статті 69¹ Бюджетного кодексу України 

та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію програм 

природоохоронних заходів місцевого значення; 

4) згідно з пунктом 6 частини першої статті 69¹ Бюджетного кодексу України та 

відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, 

визначених частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України; 

5) згідно з пунктом 8 частини першої статті 69¹ Бюджетного кодексу України та 

відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки цільового фонду, 

створеного міською радою; 

6) згідно з пунктом 11 частини першої статті 69¹ Бюджетного кодексу України та 

відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на надання кредитів з 

місцевого бюджету молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла відповідно до затвердженої міської програми. 

9. Визначити на 31 грудня 2022 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі          

6 226 875  гривні.  

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

захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на: 

- оплату праці працівників бюджетних установ; 

- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 
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- забезпечення продуктами харчування; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

- обслуговування місцевого боргу; 

- соціальне забезпечення.    

11.  Надати право  управлінню фінансів Білоцерківської міської ради:  

 - в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах 

розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитних рахунках з 

подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду згідно з 

Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України; 

       -  укладати в установленому порядку угоди з Білоцерківським управлінням державної 

казначейської служби України в Київській області про отримання короткотермінових 

позичок на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із 

забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного 

періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без 

нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до 

кінця поточного бюджетного періоду; 

12. Відповідно до статей 43,73 Бюджетного кодексу України надати право   

управлінню фінансів Білоцерківської міської ради отримувати у порядку, визначеному 

Кабінетом міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого 

бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 

поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 

договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим 

їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

13. Надати право   управлінню фінансів Білоцерківської міської ради: 

1) в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за бюджетною 

програмою за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету за обґрунтованим 

поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних 

асигнувань, затверджених у розписі місцевого бюджету та кошторисах, в розрізі економічної 

класифікації видатків бюджету; 

2) погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до 

місцевого бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування 

надходжень, відкритих в органах Казначейства; 

3) здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків місцевого бюджету для 

здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до 

законодавства; 

14. Головним розпорядникам та одержувачам коштів бюджету  Білоцерківської 

міської територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України 

забезпечити: 

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

чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних 

повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, 

результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію 

роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 

бюджетному процесі; 

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету 

коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих 

Білоцерківською  територіальною громадою   та коштів, наданих під місцеві гарантії; 

4)  доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за 

бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим 
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рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів 

України, до 15 березня 2022 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження 

таких документів; 

5) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 

водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються 

бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах 

встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих 

лімітів споживання. 

15. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року. 

16. Додатки 1-11 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

17. Організаційному відділу Білоцерківської міської ради забезпечити опублікування 

цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої 

статті 28 Бюджетного кодексу України. 

18. Інші положення, що регламентують процес виконання бюджету Білоцерківської 

міської територіальної громади. 

1) Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в  повному 

обсязі: 

 -   потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 

плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 

водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом 

відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.  Затвердити 

ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи 

виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань; 

- у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і 

видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів 

місцевого бюджету і подати їх Білоцерківському управлінню державної казначейської 

служби; 

- забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків 

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

матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах 

або планах використання бюджетних коштів. 

2) Якщо після прийняття рішення про бюджет Білоцерківської міської територіальної 

громади  повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене 

бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного 

розпорядника коштів до іншого, дія бюджетного призначення  не припиняється і 

застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику 

бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою, визначеною частиною 6 статті 23 

Бюджетного кодексу України. 

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради 

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

 

 

  Міський голова                                                              Геннадій ДИКИЙ                 



 
 

  УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

б-р Олександрійський 113, м. Біла Церква, Київська обл., 09100, тел./факс: (04563) 6-10-12 

E-mail: mfu@bc-rada.gov.ua, MFUBCP@ukr.net, код згідно з ЄДРПОУ 02317988 

_________________________________________________________________________________ 

від   15  грудня  2021  р. № 02-04  На № __________ від ___________ 20__ р. 

 

                     
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік 
      

І. Соціально - економічний стан міста Біла Церква у 2021 році  

Реформування відносин власності 

За 11 місяців 2021 року укладено та переукладено 152 договорів оренди на нежитлових 

приміщень (будівель) комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква 

загальною площею 15,69 тис.м2.  

Загальна сума надходжень від оренди за 11 місяців 2021 року становить 15 600,4 тис.грн, 

з них перераховано: 

-      234,4 тис.грн – до загального фонду міського бюджету; 

-   2 520,0 тис.грн – у вигляді ПДВ до державного бюджету; 

- 12 367,3 тис.грн – балансоутримувачам комунального майна, згідно рішення міської 

ради. 

За 11 місяців 2021 року було укладено 6 договорів купівлі-продажу об’єктів міської 

комунальної власності територіальної громади. Загальна сума надходжень від приватизації за 

ціми договорами складає 6 329,2 тис.грн, з яких перераховано: 

- 4 926,5 тис.грн – до бюджету розвитку міста; 

- 1 050,8 тис.грн – у вигляді ПДВ до державного бюджету; 

-    351,9 тис.грн – балансоутримувачу згідно рішення міської ради. 

Всі об’єкти було продано через систему електронних аукціонів способом проведення 

відкритих електронних торгів (електронна торгова система ProZorro. Продажі).  

     Землекористування 

За 11 місяців 2021 року було прийнято 1793 рішення, що стосуються вирішення 

земельних питань.  

Протягом звітного періоду відповідно до прийнятих рішень міської ради укладено: 

- 110 договори про встановлення особистого строкового сервітуту; 

-  76 договорів оренди землі; 

- 155 додаткових угод до договорів оренди землі,  з них  88 додаткових угод про 

припинення договорів оренди землі. 

За січень – листопад 2021 року до бюджету Білоцерківської міської територіальної 

громади надійшло 44 805,7 тис.грн орендної плати за землю, що на 3,2% більше, ніж за 11 

місяців 2020 року. За встановлення земельного сервітуту надійшло 1 305,6 тис.грн. 

За 11 місяців 2021 року продано 11 земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення загальною площею 2,3204 га, до бюджету громади надійшло 7 550,1 тис.грн від 

продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 
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На підставі рішень Білоцерківської міської ради з метою контролю за використанням та 

охороною земель проводиться інвентаризація земель комунальної власності територіальної 

громади.  

Промисловість та інновації 

Промисловий комплекс Білоцерківської міської територіальної громади згідно даних 

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України по Київській області, які за 

основним видом діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) 2010 

можуть бути віднесені до промислових підприємств, складає 539 підприємств.  

Пандемія COVID-19 негативно вплинула на промисловий сектор,  підприємства несуть 

фінансові втрати внаслідок зменшення ділової активності. Проте, зростання обсягів 

промислового виробництва відбулося на наступних підприємствах: ТОВ «Маревен Фуд 

Україна», ТОВ «Фармацевтичний завод «Біофарма», ТОВ «Завод пакувального обладнання 

«Термо-Пак», ПАТ «Білоцерківський консервний завод», група компаній «Росава», ТОВ 

«Деметра-Агро», ТОВ НВП «Білоцерківмаз», ТОВ «Агрореммаш-БЦ», ТОВ «Терезине», 

Фермерське господарство «Мисливці на равликів» та інші. 

Найбільш інноваційно-активними підприємствами є ТОВ «Фармацевтичний завод 

«Біофарма-Плазма», ТОВ «Фармацевтичний завод «Біофарма», група компаній «Росава», ТОВ 

«Завод «Термо-Пак», ТОВ «Маревен Фуд Європа», ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо»,  

ТОВ «Планк електротехнік», ТОВ «Маг Аудіо».  

 

Інвестиційна діяльність 

Рішенням Білоцерківської міської ради від 25 лютого 2021 року  № 357-10-VIIІ 

затверджена Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в 

Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки.  

З метою створення сприятливого інвестиційного середовища був розроблений 

інвестиційний паспорт міста Біла Церква, який містить структуровану інформацію про місто 

Біла Церква.  

За результатами Програми Transparent Cities/Прозорі міста - Біла Церква у 2021 році 

отримала перше місце у рейтингу прозорості сфери «Інвестиції та економічний розвиток», 

отримавши найвищий бал у сфері прозорості економіки серед 100 найбільших міст України. 

Біла Церква посіла 14 місце з 45-ти найбільших міст України за якістю ділового 

середовища у загальному рейтингу за Програмою Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID) «Конкурентоспроможна  економіка України». 

За результатами незалежної оцінки Національного рейтингового агентства ІВІ-Rating 

нещодавно був підвищений кредитний рейтинг Білоцерківської міської територіальної 

громади до рівня «uaА-» з прогнозом «у розвитку» та підвищений  рейтинг інвестиційної 

привабливості до  рівня  «invА+». Такі рівні рейтингів відображають високу спроможність 

громади розраховуватися за своїми зобов'язаннями та високу інвестиційну привабливість. 

Найважливішими інвестиційними проектами у м. Біла Церква є проєкт створення 

Міжнародного аеропорту «Біла Церква» та розвиток індустріальних парків «Біла Церква 1» і 

«Біла Церква 2».  
 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Експортну діяльність в Білоцерківській міській територіальній громаді з початку року  

здійснювали більше 90 підприємств різних форм власності, які експортували товари в 54 

країни світу. 

За 9 місяців 2021 року обсяг експорту склав близько 640 млн грн. 

Основні торгові партнери підприємств громади в експортному розрізі:   

Німеччина – 17 підприємств, Латвія – 6 підприємств, Польща – 19 підприємств, Литва – 

10 підприємств, Румунія – 9 підприємств, Нідерланди – 5 підприємств, Болгарія – 4 

підприємства, Індія – 3 підприємства, Китай – 2 підприємства, Казахстан – 7 підприємств, 

Молдова – 30 підприємств, Азербайджан – 4 підприємства, Велика Британія – 4 підприємства, 

США – 5 підприємств. 
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Розвиток та підтримка малого підприємництва 

Рішенням Білоцерківської міської ради від 28 січня 2021 року № 252-08-VIIІ затверджена 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Білоцерківській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки. На виконання заходів Програми з початку року 

було спрямовано близько 3 205,41 тис. грн.  

На період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, з бюджету Білоцерківської міської територіальної громади у була 

надана допомога 4213 особам-підприємцям та найманим працівникам у загальному обсязі 

3 000 000 грн.  

На даний час створена та функціонує розвинута інфраструктура підтримки розвитку 

підприємництва. Інформаційно-консультативні послуги надають Білоцерківське агентство з 

розвитку підприємництва, Білоцерківський міськрайонний центр зайнятості, Білоцерківська 

міська організація роботодавців, КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви», на 

базі Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості створений Центр розвитку 

підприємництва. 

Сільське господарство 

До складу новоствореної Білоцерківської міської територіальної громади окрім міста 

Біла Церква ввійшли 16 прилеглих сільських населених пунктів.  

Діяльність у сфері сільського господарства, мисливства та надання пов’язаних із ними 

послуг на території Білоцерківської міської територіальної громади здійснюють 253 суб’єкта 

господарської діяльності, з них 181 юридична особа та 72 фізичні особи-підприємця.  

Статус фермерського господарства мають 50 суб’єктів господарської діяльності 

громади, загальна сума сплачених ними податків до місцевого бюджету складає 3 868,38 тис. 

грн. 

Станом на 01 жовтня 2021 року в Білоцерківській міській громаді зареєстровано 88  

пасік, загальною чисельністю бджолосімей – 4886.  

 

Споживчий ринок 

У місті діє 10 ринків та 2 торгівельні майданчики.  На території ринків працюють 

лабораторії ветеринарно – епідемічної експертизи, проводиться розміщення мережі магазинів  

з продажу  продовольчої  та  промислової  групи  товарів.  

У місті налічується 638 продовольчих магазинів, 715 непродовольчих, дрібнороздрібна 

мережа налічує 955 об’єктів, підприємств оптової торгівлі - 48, ресторанного господарства - 

263. 

У сфері побутового обслуговування працюють 172 перукарських салонів, 341 СТО, 27 

кіосків по ремонту годинників, 60 кіосків по ремонту взуття. 

За 9 місяців цього року проведено 558 рейдових перевірок щодо виявлення та ліквідації 

осередків стихійної торгівлі на території міста. За 9 місяців 2021 року було розглянуто 248 

звернень в т. ч. 119  письмових  звернень, в результаті розгляду яких було повернуто кошти 

споживачам за  придбаний неякісний товар на суму 20611 гривень. 

Транспорт 

Місто Біла Церква має наступну структуру міського пасажирського транспорту: 

- електричний транспорт – КП БМР «Тролейбусне управління» - 25 од. тролейбусів для 

перевезення пасажирів, які обслуговують 6 тролейбусних маршрутів,  

- автомобільний транспорт - 196 од. рухомого складу обслуговує 19 автобусних 

маршрутів. 

- Розроблено та надано на розгляд Міністерству інфраструктури України проєкт 

«Підвищення ефективності громадського електротранспорту в місті Біла Церква», яким 
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передбачається за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку закупівлю тролейбусів 

в кількості 20 одиниць. 

Рухомий склад електротранспорту на 100% забезпечено трекерами GPS – навігації для 

відслідковування графіку руху. Функціонує автоматизована система оплати проїзду, 

працюють спеціалізовані каси з обслуговування пасажирів. 

 

Зайнятість населення та ринок праці 

Кількість безробітних станом на 01 жовтня 2021 року у порівнянні з відповідною датою 

2020 року, зменшилась на  1186 особи  і становить 1291 чоловік.   

Протягом звітного періоду 2021 року за сприяння Білоцерківського  міськрайонного 

центру зайнятості працевлаштовані  1630 осіб. Рівень працевлаштування безробітних  станом 

на 01 жовтня 2021 року  -  20%.        

Отримали одноразово допомогу по безробіттю для відкриття власної справи 2 

безробітних (в 2020 році – 5). З числа соціально-незахищених верств населення 

працевлаштовані  166  осіб. 

Станом на 01 жовтня 2021 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями, становить 

856 одиниць. 
Заробітна плата  

  Протягом 11 місяців 2021 року проведено аналіз та вжито оперативних заходів щодо 210 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по виплаті заробітної плати працівникам на 
рівні та в розмірі нижче встановленого законодавством мінімального рівня за даними 
податкової звітності (форма № 1-ДФ). Також,  на засіданні робочої групи з питань легалізації 
виплати заробітної плати та зайнятості населення виконавчого комітету міської ради було 
розглянуто стан справ стан справ 164 суб’єкта господарювання, які мають  заборгованість із 
сплати єдиного соціального внеску та які допустили виплату працівникам заробітної плати на 
рівні та в розмірі нижче встановленого законодавством  мінімального рівня  

 Середньомісячний розмір заробітної плати одного штатного працівника станом на 
01.12.2021 (за даними Головного управління ПФУ у Київській області) становить 10 344 грн, 
середня пенсія – 3683 грн. 

 Заборгованість із виплати заробітної плати з місцевого бюджету відсутня. 

Пріоритетні напрямки соціально - економічного та культурного розвитку 

Білоцерківської міської територіальної громади у 2021-2023 роках 

Аналіз основних показників та тенденцій соціально-економічного розвитку міської 

територіальної громади є основою для визначення пріоритетів, оперативних цілей та заходів, 

які будуть спрямовані на вирішення проблемних питань у 2021-2023 роках, у першу чергу, 

направлених на зростання економіки і підвищення ефективності системи управління 

ресурсами громади з метою забезпечення сталого функціонування господарства та створення 

належних умов для життєдіяльності населення. 

Основні фінансові ресурси першочергово будуть спрямовані на реалізацію заходів з 

енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій, на завершення робіт на 

розпочатих будівництвом об’єктах, на забезпечення екологічної безпеки. 

Основними пріоритетами соціально-економічного розвитку Білоцерківської міської 

територіальної громади у 2021-2023 роках визначені наступні: 

1. Формування конкурентоспроможної економіки громади; 

2. Підвищення комфорту життя мешканців громади; 

3. Розвиток соціальної та гуманітарної сфери громади; 

4. Муніципальне управління (ресурсне забезпечення розвитку громади); 

5. Розвиток інформаційного простору та електронного урядування;  

6. Безпека життєдіяльності населення.   

 



5 

 

 

II. Доходи бюджету 
Доходну частину бюджету Білоцерківської міської територіальної громади (далі МТГ) 

на 2022 рік розроблено на основі норм чинного  Бюджетного і Податкового кодексів України. 

Крім того, в основу розрахунків доходів бюджету міста покладені:  

 Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;  

 Макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 

роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586; 

 Прогноз бюджету Білоцерківської МТГ на 2022 – 2024 роки, затверджений 

рішенням Білоцерківської міської ради від 30.09.2021 №1573-17-VIII; 

 Рішення Білоцерківської міської ради про встановлення місцевих податків та 

зборів та про використання об’єктів комунальної власності; 

 Програма соціально-економічного  та  культурного розвитку Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 pоки;            

 Динаміка та тенденції  фактичного виконання  показників  надходжень податків, 

зборів та обов’язкових платежів до бюджету міста Біла Церква за 2018-2020 роки та очікуване 

виконання доходної частини бюджету Білоцерківської міської територіальної громади за 2021 

рік . 

Прогнозований обсяг доходів бюджету Білоцерківської міської територіальної громади 

на 2022 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів) визначено в сумі                                1 

650 517 289 грн, в тому числі: 

 

 загальний фонд – 1 591 570 000 грн; 

 спеціальний фонд – 58 947 289 грн. 

 

 
 

Доходи загального фонду бюджету громади на 2022 рік обраховані в сумі                       1 

591 570 000 грн, що на 15,0%, або на 207,5 млн. грн більше очікуваних надходжень до 

бюджету Білоцерківської МТГ за 2021 рік та на 16,8% (229,4 млн грн) більше затверджених 

показників бюджету на 2021 рік (з урахуванням змін) і в розрізі надходжень характеризуються  

такими даними: 
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(гривень) 
 

 

 

 

          Доходи Білоцерківської 

міської територіальної громади 

Податок та збір на доходи фізичних осіб            1 039 000 000 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності 
800 000 

Рентна плата за спеціальне  використання лісових ресурсів  190 000 

Рентна плата за користування надрами  680 000 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 
61 300 000 

Акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на 

митну територію України пального 
65 000 000 

Місцеві податки 401 020 000 
Податок на майно  142 600 000 
        Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 60 000 000 

       Плата за землю 82 000 000 

      Транспортний податок   600 000 

Туристичний збір 220 000 

Єдиний податок 258 200 000 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 

унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до 

відповідного місцевого бюджету 

500 000 

Штрафні санкції за порушення законодавства про 

патентування 
10 000 

Адміністративні штрафи та інші санкції 700 000 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів 

600 000 

Плата за встановлення земельного сервітуту 1 350 000 

Плата за надання адміністративних послуг 13 380 000 

Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом  та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності 

300 000 

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються 

в користування на умовах оренди місцевими радами  
30 000 

Державне мито 2 000 000 

Інші надходження 500 000 

Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності 

(крім тих, які мають цільове спрямування згідно із 

законом) 

4 200 000 

Кошти від реалізації  безхазяйного майна, знахідок, 

спадкового майна, майна, одержаного  територіальною 

громадою в порядку спадкування чи дарування, а також 

валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 

10 000 

 

Разом доходи загального фонду 

 

1 591 570 000 
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Податок та збір на доходи фізичних осіб 

Найбільшим джерелом доходів місцевого бюджету є «Податок та збір на доходи 

фізичних осіб» (ПДФО), частка якого, що зараховується до бюджетів громад після 

розмежування у 2022 році складатиме 64%. Обсяг зазначеного податку визначено в сумі              

1 039 000 000 грн (з них 65 000 000 - за рахунок додаткових 4% при розподілі ПДФО), що 

складає 65,3% в структурі доходів загального фонду. Прогнозний показник ПДФО на 2022 рік 

у порівнянні з очікуваним обсягом надходжень за 2021 рік збільшено на 20,8%, або на 

179 000 000 грн. Головними чинниками впливу на ПДФО є: 

    збільшення на 4 процентних пункти частки зарахування ПДФО до бюджетів громад 

з метою сталого проходження опалювального періоду 2021/2022 років і як виняток з положень 

п.1 частини 1 ст.64 Бюджетного кодексу України (ст.28 Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2022 рік»); 

 підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної 

ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; 

 збереження ставок оподаткування доходів фізичних осіб, оподаткування доходів у 

порядку одноразового добровільного декларування, доходів від продажу електроенергії 

з альтернативних джерел генеруючими установками, які належать фізичним особам; 

 вдосконалення адміністрування ПДФО, легалізація виплати заробітної плати 
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Місцеві податки і збори 

Справляння «Місцевих податків і зборів» у 2022 році регламентовано рішенням 

Білоцерківської міської ради від 24.06.2021 № 1000-14-VIII. До складу місцевих податків і 

зборів входять «Єдиний податок», «Туристичний збір» та «Податок на майно», який, в свою 

чергу, складається із «Плати за землю»,  «Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки» та «Транспортного податку». Питома вага місцевих податків в загальній сумі 

доходів загального фонду на 2022 рік складає 25,2% (401 020 000 грн). 

Найбільші складові місцевих податків: 

- «Єдиний  податок» - прогноз на 2022 рік становить 258 200 000 грн (16,2 % в структурі 

доходів загального фонду), що на 6,3%, або на 15 200 000 грн більше очікуваних надходжень 

за 2021 рік. За умови збереження існуючій чисельності платників податку факторами впливу 

на обсяг надходжень єдиного податку є: 

  збільшення розрахункових базових показників - прожиткового мінімуму та 

мінімальної заробітної плати для платників І та ІІ груп, зростання обсягів оподатковуваного 

доходу платників ІІІ групи на підставі прогнозу індексу споживчих цін (106,2%); 

  незмінність у 2022 році ставок оподаткування: для І групи - 9 відсотків прожиткового 

мінімуму, для ІІ групи - 17 відсотків мінімальної заробітної плати, для ІІІ групи – 3% або 5% 

доходу, для ІV групи - відсотки до нормативно - грошової оцінки 1 га сільськогосподарських 

угідь в залежності від категорії (типу) земель; 

  поновлення індексації нормативної грошової оцінки земель водного фонду для цілей 

оподаткування єдиним податком ІV групи; 

  збільшення граничного обсягу доходу для платників, що перебувають на спрощеній 

системі оподаткування: І група - з 1 000 000 грн до 1 085 500 грн (або 167 мінімальних 

заробітних плат (далі МЗП), встановлених на 1 січня податкового року), ІІ група – з 5 000 000 

грн до 5 421 000 грн (834 МЗП), ІІІ група – з 7 000 000 грн до 7 585 500 грн (1167 МЗП) 

 

Довідково: мінімальна заробітна плата з 01.12.2021 – 6500 грн, з 01.10.2022 – 6700 грн, 

прожитковий мінімум для працездатних осіб станом з 01.12.2021  – 2481 грн. 
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- «Плата за землю» - справляється у формі земельного податку та орендної плати за 

земельні ділянки державної і комунальної власності. На базі аналізу динаміки фактичних  

надходжень у попередні роки, надходжень поточного року прогноз плати за землю становить 

82 000 000 грн (5,2% в структурі доходів загального фонду), що на 2,5%, або на 2 000 000 грн 

більше очікуваних надходжень за 2021 рік. Розмір плати за землю у 2022 році визначено з 

урахуванням наступних чинників:  

  поновлення у 2022 році індексації нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, в тому числі земель водного 

фонду (відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень» від 30.11.2021 №1914-IX); 

  встановлення 100% пільги по сплаті земельного податку за землі природно – 

заповідного фонду для збереження та використання дендрологічних парків (Державному 

дендропарку НАН України «Олександрія») та земель оборони для розміщення структурних 

підрозділів МВС (Додаток 1 до рішення Білоцерківської міської ради від 24.06.2021     №1000-

14-VІII «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Білоцерківської міської 

територіальної громади»); 

  перегляд укладених угод на оренду землі та розміру орендної плати відповідно до 

методики розрахунку орендної плати за землю, затвердженої рішенням Білоцерківської 

міської ради від 20.03.2014 №1175-57-VI;  

  виконання положень «Програми розвитку земельних відносин Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки» 

 

 

- «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» - з урахуванням 

динаміки надходжень за попередні періоди та за 11 місяців 2021 року сума податку на 2022 

рік в розрізі об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що знаходяться у власності 

фізичних та юридичних осіб, визначена в сумі 60 000 000 грн (3,8% в структурі доходів 

загального фонду).  Приріст до очікуваних надходжень за 2021 рік дорівнює 6,2%, або 

3 500 000 грн. Зростання надходжень обумовлене збільшенням мінімальної заробітної плати - 

базового показника, що покладений в основу розрахунку податку. 
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 - «Транспортний податок» - визначається за кожен легковий автомобіль, що є 

об’єктом оподаткування, з розрахунку на календарний рік за ставкою 25 000 гривень. Прогноз 

на 2022 рік становить 600 000 грн, що на рівні очікуваних надходжень за 2021 рік.  

 

     Акцизний податок 

Прогноз надходжень «Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів» (алкогольні напої та тютюнові вироби) на 2022 рік 

становить 61 300 000 грн  (3,8 % в структурі доходів загального фонду), що на 7,5%, або на 

4 300 000 грн більше очікуваних надходжень за 2021 рік.  

Відповідно до Закону України від 20.12.2016 №1791 «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України» з 1 січня 2017 року було відмінено справляння акцизного податку з 

реалізації пального. З метою відшкодування втрат місцевих бюджетів було запроваджено 

норму щодо зарахування 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на 

митну територію України пального до місцевих бюджетів протягом 2018–2020 років. 

Відповідно Закону України від 15.12.2020 №1081-IX «Про внесення змін до  Бюджетного 

кодексу України» з 2021 року зазначені кошти включено до складу доходів загального фонду 

місцевих бюджетів на постійній основі. Сума, що підлягає зарахуванню до місцевих бюджетів, 

визначається пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі пального на відповідній території за даними реєстраторів розрахункових операцій за 

попереднє півріччя (згідно з Порядком, затвердженим відповідними постановами Кабінету 

міністрів України).  

Обсяги «Акцизного податку з  вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 

(пальне)» та «Акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(продукції) (пальне)» у бюджеті Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік 

збільшуються у порівнянні з очікуваними надходженнями за 2021 рік на 7,4% і дорівнюють 

відповідно 15 000 000 грн та 50 000 000 грн (разом 4,1% в структурі доходів загального 

фонду).  
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Плата за надання адміністративних послуг 

Прогнозований показник плати за надання адміністративних послуг на 2022 рік 

становить 13 380 000 грн (0,8% в структурі доходів загального фонду), що на 3,8% більше 

очікуваних надходжень за 2021 рік. Головними чинниками зростання суми послуг є 

збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що є визначальним показником 

для розрахунку вартості адміністративної послуги, а також збільшення надходжень від 

Державної міграційної служби України у зв’язку із збереженням стійкого попиту на 

отримання паспортів громадянина України для виїзду за кордон (питома вага цієї послуги в 

загальній сумі адміністративних послуг складає близько 40%). 

Податок на прибуток та частина прибутку підприємств комунальної власності 

Беручи до уваги динаміку декларування та сплати «Податку на прибуток підприємств 

та фінансових установ комунальної власності» та «Частини чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету» у 2021 році, враховуючи збереження базової ставки податку на прибуток 

в розмірі 18% та норми щодо зарахування 15% частини чистого прибутку комунальних 

підприємств до  бюджету Білоцерківської МТГ (відповідно до рішення Білоцерківської міської 

ради від 28.01.2016р. №58-05-VII) у бюджеті Білоцерківської міської територіальної громади 

на 2022 рік пропонується затвердити податок на прибуток в обсязі 800 000 грн, частину 

прибутку – в обсязі 500 000 грн (разом – 0,1% в структурі доходів загального фонду). 

 Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності 

Між Білоцерківською міською радою та ТОВ«Білоцерківвода» 25 березня 2013 року був 

укладений договір про передачу в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР 

«Білоцерківводоканал». Сума концесійних платежів щодо об’єктів комунальної власності, 

розрахована концесіонером на 2022 рік, складає 4 200 000 грн (0,3% в структурі доходів 

загального фонду), що на 2,4% більше, ніж було заплановано на 2021 рік.  
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Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

Надходження від оренди за користування комунальним майном міста на 2022 рік 

визначені на підставі прогнозу, наданого управлінням комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради та аналізу фактичних надходжень до бюджету громади у 2021 

році і складають 300 000 грн, у тому числі надходження від суборенди – 20 000 грн. Обсяг 

орендної плати прогнозується на рівні очікуваних надходжень за 2021 рік і базується на 

положеннях діючого у 2021 році рішення Білоцерківської міської ради  від 24.12.2020           

№53-05-VIII «Про використання орендної плати та плати за суборенду об’єктів міської 

комунальної власності у 2021 році» (зі змінами). 

Державне мито 

Надходження «Державного мита» у 2022 році прогнозуються в обсязі 2 000 000 грн, що 

дорівнює очікуваним надходженням за 2021 рік (0,1% структурі доходів загального фонду), з 

них 96,1% - державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у 

тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування, 3,9% - державне мито, 

пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 

України у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого. 

        Інші надходження 

«Інші надходження» на 2022 рік заплановані в сумі 500 000 грн і складаються із сум 

повернення у бюджет коштів, помилково або зайво витрачених бюджетними установами, у 

тому числі згідно з актами ревізій; надходжень коштів по відшкодуванню витрат закладів 

охорони здоров’я на лікування потерпілих від злочину згідно з виконавчими документами 

суду; надходжень коштів бюджетних установ за здані у вигляді брухту і відходів дорогоцінні 

метали. 

Встановлення пільг по сплаті місцевих податків і зборів регламентовано Податковим 

кодексом України. Рішенням Білоцерківської міської ради від 24.06.2021 №1000-14-VІII «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Білоцерківської міської територіальної 

громади» (Додаток1) встановлена пільга по сплаті земельного податку у розмірі 100,0% 

Державному дендрологічному парку НАН України «Олександрія» та землям Міністерства 

внутрішніх справ України. 

Доходна частина спеціального фонду бюджету Білоцерківської міської територіальної 

громади  на 2022 рік пропонується до затвердження в сумі  58 947 289 грн і в розрізі 

надходжень характеризуються  такими даними: 

(гривень)  

  Доходи спеціального фонду 

Білоцерківської міської 

територіальної громади 

1. Доходи спеціального фонду за джерелами – всього, в тому 

числі: 
52 632 289 

1.1 Екологічний податок 950 000 

1.2 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 

про  охорону навколишнього  природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності 

 

10 000 

1.3 Відшкодування втрат с/г та л/г виробництва 120 200 
1.4 Власні надходження бюджетних установ 50 602 089 
1.5 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 

виконавчої влади 
950 000 

2. 

 

Бюджет розвитку – всього, в тому числі: 6 315 000 

2.1 Дивіденди(дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських 

товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки  

Крим, комунальна власність 
115 000 
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2.2 Кошти від відчуження майна, що належить АР Крим та майна, що  

перебуває в комунальній  власності 
2 000 000 

2.3 Кошти від продажу земельних ділянок  несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній  або комунальній власності, 

та  земельних ділянок, які знаходяться на території  АР Крим 
4 200 000 

 Разом спеціальний фонд 58 947 289 

У порівнянні із уточненим планом на 2021 рік доходи спеціального фонду бюджету 

на 2022 рік збільшуються на 23,6%, у порівнянні із очікуваним обсягом надходжень за 2021 

рік – зменшуються на 40,8%. 

 

Бюджет розвитку обраховано в сумі  6 315 000 грн, що на 41,8 % менше, ніж було 

заплановано (з урахуванням уточнень) на 2021 рік, та на 51,4% менше очікуваних надходжень  

за 2021 рік. Джерелами формування бюджету розвитку є: 

- «Кошти від продажу земельних ділянок  несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній  або комунальній власності, та  земельних ділянок, які знаходяться 

на території АРКрим» - згідно з нормами чинного законодавства з 2013 року після 

розмежування земель державної та комунальної власності, до бюджету розвитку місцевого 

бюджету зараховується 100% зазначених надходжень. За прогнозом управління регулювання 

земельних відносин Білоцерківської міської ради доходи від продажу землі на 2022 рік 

пропонуються до затвердження в сумі 4 200 000 грн (66,5% в структурі бюджету розвитку); 

- «Кошти від відчуження майна, що належить АРКрим та майна, що перебуває у 

комунальній  власності» - за інформацією управління комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради у 2022 році надходження до бюджету розвитку від приватизації 

складуть 2 000 000 грн (31,7% в структурі бюджету розвитку); 

- «Дивіденди(дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки  Крим, комунальна власність» - за 

прогнозом ПрАТ КАТП-1028 сума дивідендів на частку акцій управління комунальної 

власності та концесії Білоцерківської міської ради в 2022 році планується у сумі близько 

115 000 грн (1,8% в структурі бюджету розвитку). 

Інші доходи спеціального фонду за джерелами: 

- «Власні надходження бюджетних установ» - плануються на основі бюджетних запитів 

головних розпорядників бюджетних коштів у частині надходжень від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із законодавством. Прогноз на 2022 рік - 50 602 089 

грн,  що на 45,2% більше, ніж було заплановано на 2021 рік;  

 

- «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» - цільовий фонд 
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Білоцерківської міської ради затверджений рішенням Білоцерківської міської ради від 

27.04.2018 №2181-50-VII «Про затвердження Положення про цільовий фонд міської ради» (зі 

змінами). Джерелами формування цільового фонду є надходження за розміщення зовнішньої 

реклами та кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню. 

Відповідно до прогнозу управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської 

ради надходження до цільового фонду у 2022 році становитимуть 950 000 грн, що на 13,6% 

менше, ніж було заплановано на 2021 рік та на 18,7% більше очікуваних надходжень за 2021 

рік;  

- «Екологічний податок» - при збереженні пропорцій у розподілі екологічного податку 

між рівнями бюджетів (до бюджетів об’єднаних територіальних громад зараховується 25%) 

прогноз на 2022 рік складає 950 000 грн, що на 4,5% більше очікуваних надходжень за 2021 

рік;  

- «Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва»  (до бюджетів об’єднаних територіальних громад 

зараховується 75%) - прогноз на 2022 рік – 120 200 грн; 

-  «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього  природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності» - до 

бюджетів об’єднаних територіальних громад зараховується 50,0% суми стягнень. Прогноз на 

2022 рік - 10 000 грн. 

 

Міжбюджетні трансферти 

Обсяги міжбюджетних трансфертів Білоцерківській міській територіальній громаді 

на 2021 рік складають 420 498 502 грн, у тому числі: 

- додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету  

  видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я -     7 143 760 грн;  

- освітня субвенція з державного бюджету                                - 398 093 800 грн; 

- субвенції з місцевого бюджету     -   15 260 942 грн. 

 

Таким чином, загальний обсяг фінансових ресурсів бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022 рік становить 2 071 015 791 грн. 

 

                                        
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.ВИДАТКИ 

 

Бюджет                 
Білоцерківської МТГ               

2 071,0 млн грн

Загальний фонд

1591,6 млн грн  
76,9%

Міжбюджетні 
трансферти      420,5 

млн грн- 20,3%

Спеціальний фонд

58,9 млн грн –

2,8 %
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Загальний фонд 

 

Видаткова частина бюджету Білоцерківської міської територіальної громади сформована 

відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2022 рік», Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою 

Кабінету Міністрів України від 31.05.2022 № 548  «Про схвалення Бюджетної декларації на 

2022-2024 роки», листа Міністерства фінансів України від 12.08.2021 № 05110-14-6/25339 

«Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік» та основних завдань 

бюджетної політики, спрямованих на забезпечення збалансування місцевих бюджетів.  

 

Розрахунок прогнозного обсягу видатків бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади здійснюється з урахуванням: 

- встановлення   розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2022 у розмірі 6 500 грн, з 

01.10.2022 - 6 700 грн на місяць; 
 

- установленням посадового окладу працівникам І тарифного розряду ЄТС у розмірі              

з 01.01.2022 - 2 893 грн, з 01.10.2022 – 2 982 грн; 
 

- установленням прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 січня – 2 481 грн, з     

1 липня – 2 600 грн, з 1 грудня – 2 684 грн; 
 

- розрахунок потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено виходячи 

із очікуваного споживання в 2021 році у натуральному виразі та діючих тарифів; 
 

- з урахуванням вимог п. 2 частини другої статті 71 Бюджетного Кодексу України, 

капітальні видатки бюджетних установ віднесено до витрат бюджету розвитку, у зв’язку з чим 

по загальному фонду такі видатки не плануються. 

 

Розподіл фінансового ресурсу  бюджету Білоцерківської міської територіальної громади 

здійснювався виходячи з потреб на першочергові видатки, враховуючи необхідність 

здійснення заходів, спрямованих на економію коштів бюджету та підвищенням ефективності 

їх використання, а також з урахуванням підсумків погоджувальних нарад з головними 

розпорядниками коштів. 

 

Проєкт бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік за 

видатками визначений в сумі  2 065 175 432  грн, в т.ч. загальний фонд – 1 828 806 066  грн, 

спеціальний фонд – 236 369 366  грн  (в т.ч. видатки розвитку 183 737 077  грн). 

 

Обсяг міжбюджетних трансфертів на 2022 рік визначений в сумі 420 498 502 грн. 

 

Визначити профіцит загального фонду місцевого бюджету в сумі 183 262 436 грн. 

 

Визначити дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету в сумі 177 422 077 грн 

джерелом покриття якого є передача коштів із загального фонду до спеціального фонду.  

 

На виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України проєктом бюджету в 

першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних 

установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці в обсязі   1 154 857 897 

грн та проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та 

водовідведення, природний газ, послуги зв’язку,  які споживаються бюджетними установами  

в сумі 259 563 255  грн. 

 

Структура загального фонду за функціональною класифікацією видатків 
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ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

У проєкті бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік 

передбачені видатки на утримання структурних підрозділів Білоцерківської  міської ради в 

сумі 143 169 300 грн. 

Структура і штатна чисельність апарату Білоцерківської  міської ради  та її виконавчих 

органів станом на 01.01.2022 затверджена рішенням Білоцерківської міської ради від            25 

листопада 2021 року №1941-21-VIII «Про внесення змін до загальної структури і штатної 

чисельності апарату Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів» в кількості 495 шт. 

одиниць (з них 4 штатні одиниці  утримуються за рахунок спеціального фонду), з послідовним 

зменшенням  з 01.02.2022 до 469,25 шт. одиниць, з 01.03.2022 – 463,25 шт. одиниці,  з 

01.07.2022  – 462,25 шт. одиниці, з 01.08.2022 – 461,25 шт. одиниці. 

Видатки на оплату праці з нарахуваннями розраховані з урахуванням посадових окладів, 

відповідно до постанови КМУ від 28.07.2021 № 783 «Про внесення змін у додатки  до 

постанови КМУ від 09.03.2006 №268» та затвердженої штатної чисельності   і становлять   

127 193 925 грн. 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено видатки в сумі              

5 092 041 грн, а також  передбачені видатки на послуги зв’язку, послуги комп’ютерної мережі 

Internet, програмне забезпечення та інші поточні видатки.  

 

ОСВІТА 

Обсяг видатків на утримання закладів по галузі «Освіта» на 2022 рік за рахунок коштів 

загального фонду бюджету визначено в сумі 1 092 145 630 грн. 

Передбачені видатки забезпечуватимуть функціонування та утримання 87 закладів 

освіти, з них : 

- за рахунок коштів бюджету Білоцерківської міської територіальної громади –  

679 098 928 грн; 

- за рахунок державної освітньої субвенції – 398 093 800 грн ( на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів); 

- за рахунок дотації   на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти – 7 143 760 грн (на оплату теплопостачання загальноосвітніх 

навчальних закладів); 

-  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти – 7 809 142 грн (в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників 

інклюзивно-ресурсних центрів – 3 904 042 грн та приватних закладів освіти – 3 905 100 грн).     

органи місцевого 
самоврядування; 143 

169 300 ; 8%

освіта; 1 065 734 776 ; 
58%

охорона здоров'я; 85 
427 608 ; 4%

соц.захист; 72 839 945; 
4%

культура; 105 120 067 ; 
6%

спорт; 71 763 700 ; 4%

жкг; 250 135 074 ; 14%
інші; 32 536 348 ; 2%
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Мережа закладів освіти на 2022 рік 
Вид  закладу Кіл-

ть 

закла

дів 

Штатна 

чис-ть 

Кіл-ть 

груп/кл 

Чис-ть дітей 

(чол.) 

Середня 

Наповнюваність 

груп/класів 

Заклади дошкільної 

заклади, крім того 

- відділень 

40 

 

8 

2293,25 369 6 635 18 

Заклади загальної 

середньої  освіти 

34 2953,5 778 21 291 27 

 

Спеціальна 

загальноосвітня 

школа для дітей, які 

потребують корекції 

фізичного та (або) 

розумового розвитку 

1 99,75 15 166 11 

Заклади 

позашкільної освіти, 

крім того 

- відділень 

4 

 

5 

162 373 6 514  

Централізована 

бухгалтерія 

1 

 

46    

Навчально-

методичний центр 

психологічної 

служби 

1 6    

Логопедичний пункт 1 12    

Центр професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників 

1 16,5    

Інклюзивно-ресурсні  

центри 

2 31,25    

Дитячо-юнацькі 

спортивні школи 

2 138 126 1446  

 

Основним критерієм формування видатків на утримання вищезгаданих закладів освіти є 

забезпечення в повному обсязі коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв, послуг зв’язку , харчування дітей. 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників закладів освіти  обраховані 

видатки в сумі 872 135 507  грн. 

На  проведення розрахунків за спожиті енергоносії передбачено 156 133 862 грн, 

На харчування дітей та учнів  планується спрямувати 33 065 999 грн, в т.ч.: 

- в дошкільних  закладах – 20 924 411 грн  із розрахунку 45 грн на одну дитину в день 

(30% за рахунок коштів міської територіальної громади,70% за рахунок коштів батьків). 

Харчування дітей пільгових категорій здійснюється виключно за рахунок коштів міської 
територіальної громади;  

- в загальноосвітніх закладах –12 141 588 грн на харчування дітей пільгових категорій  із 

розрахунку вартості харчування 35 грн в день на 1 учня та 55 грн вартості харчування  через 

організацію кейтерингових послуг. 
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Крім того, в проєкті бюджету на 2022 рік передбачені видатки на в сумі 2 844 268 грн на 

реалізацію наступних міських програм: 

1. Програма оздоровлення та відпочинку дітей Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки в літній період – 2 187 968 грн, а саме: 

в пришкільних таборах   - 1 116 968 грн; 

придбання путівок в оздоровчі табори вихованців спортивних шкіл  -  1 071 000  грн. 

2. Програма розвитку системи освіти Білоцерківської міської територіальної 

громади на 2021-2025 рр. – 431 300 грн: 

 180 000 грн (виплата стипендії міського голови учням-призерам ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із розрахунку 300 грн в місяць 1 

чол.); 

30 000  грн - виплата винагороди за 200 балів зовнішнього незалежного оцінювання; 

52 000 грн (проведення І етапу військово - патриотичної гри «Сокіл» («Джура»); 

15 000 грн (виплата міської премії ім. В.Міняйла переможцям (І місце) І етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук у секціях «Українська мова», «Українська література», «Літературна творчість» та 

педагогічним працівникам-науковим керівникам, які їх підготували); 

63 800 грн на підготовку та проведення святкових заходів; 

90 500 грн на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим 

батьківського піклування, яким виповнилось 18 років із розрахунку 1810 грн на 1 дитину 

(постанова КМУ від 25.08.2005 №823 (із змінами)). 

3. Комплексна програма підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2021-2023 роки – 

225 000 грн. – на виплату одноразової допомоги в розмірі 5 000 грн дітям загиблих учасників 

АТО/ООС 

 

Структура видатків по загальному фонду в сумі  1 092 145 630 грн. 

                        
 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

В підпорядкуванні управління охорони здоров’я знаходиться 9 комунальних 

некомерційних підприємств закладів охорони здоров’я (КНП ЗОЗ), 8 з яких фінансується за 

програмою державних гарантій медичного обслуговування населення через Національну 

службу здоров’я України.  

Всього по галузі Охорона здоров’я до затвердження пропонується сума 83 215 364 грн, 

з яких: 

1. кошти бюджету міської територіальної громади  75 763 564 грн: 

Заробітна плата з 
нарахЗЗаробуваннЗЗЗи

ям  
497 118 550грн 82,8%

Оплата комунальних 
послуг та енергоносії 

156 133 862 грн
14,3%

Видатки на харчування 
33 065 999 грн 3,0%

Інші видатки
30 810 262 грн

2,8%
Заробітна плата з 
нарахуваннями 
872 135 507 грн 

79,9%
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- видатки на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та оплату комунальних 

послуг – 62 011 151 грн відповідно до п. 3 г та 3 ґ статті 89 Бюджетного кодексу України. 

- видатки на цільові програми в сумі  13 752 413 грн, в тому числі: 

- Міська цільова програма розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківське міське 

патологоанатомічне бюро» на 2022-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 02 

вересня 2021 року №  1275-16-VІІІ  – 1 500 000 грн; 

- Міська цільова програма забезпечення діяльності та розвитку відділення невідкладної 

медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» на 2022-2024 роки, затверджена 

рішенням міської ради від 02 вересня 2021 року № 1273-16-VІІІ – 8 597 413 грн; 

- Міська цільова програма профілактики стоматологічних захворювань дитячого 

населення Білоцерківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджена 

рішенням міської ради від 02 вересня 2021 року № 1279-16-VІІІ – 1 000 000 грн; 

- Міська цільова програма безоплатного, пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення Білоцерківської міської територіальної 

громади та за певними категоріями захворювань, на 2022-2024 роки, затверджена рішенням 

міської ради від 02 вересня 2021 року № 1276-16-VІІІ –  2 655 000 грн. 

2. міжбюджетні трансферти в сумі 7 451 800  грн, в тому числі: 

- інші субвенції з місцевого бюджету на медичне обслуговування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 7 451 800 грн. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У проєкті бюджету на 2022 рік на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 

пропонується спрямувати 70 526 035 грн. 

 За рахунок зазначених коштів буде здійснюватись: 

 - надання пільг та компенсацій окремим верствам населення відповідно до законів 

України; 

- надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги; 

- соціальні програми у галузі сім’ї, дітей, молоді та заходи з реалізації державної 

політики у молодіжній сфері; 

- додаткові заходи щодо посилення соціального захисту окремих категорій громадян, що 

реалізовуватимуться через міські цільові програми. 

Надання пільг та компенсацій окремим верствам населення здійснюється в межах 

делегованих повноважень та відповідно до чинного законодавства. У 2022 році на виконання 

Програми «Надання окремих видів пільг на 2021-2023 роки» передбачені видатки у сумі      

5 070 653 грн, а саме: 

- інші пільги окремим категоріям громадян відповідно до законодавства –  

1 370 653 грн, з них: 

санаторне-курортне лікування ветеранів війни – 493 703 грн;  

відшкодування вартості проїзду міжміським транспортом один раз на рік постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи І та ІІ категорії – 477 900 грн; 

компенсація витрат на пільгове зубопротезування – 399 050 грн. 

- пільги з оплати послуг зв’язку – 1 200 000 грн; 

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті –        2 500 

000 грн; 

Для надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування 

і потребують сторонньої допомоги передбачається направити кошти в сумі 27 251 163 

грн, що забезпечить утримання наступних установ соціального захисту: 
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-  Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні  –                14 546 

849 грн. Установа здійснює обслуговування громадян похилого віку вдома, забезпечує 

фізичну реабілітацію, культурне дозвілля та побутовими послугами, надає допомогу 

бездомним особам та звільненим з місць позбавлення воли. Загальна кількість обслуговуваних 

станом на 1.12.2021 – 3 764 осіб, 

- Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс» – 8 722 963 грн, що дає 

змогу створювати умови для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і 

сенсорних порушень дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю. Загальна кількість 

обслуговуваних станом на 1.12.2021 – 227 осіб, з них дітей з інвалідністю – 182. Для виконання 

завдань центру передбачена штатна чисельність працюючих 38 одиниць з урахуванням 

збільшення кількості штатних посад з 1 січня 2022 року на 7 одиниць. 

Крім того передбачено надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в сумі          

3 981 351 грн. 

Обсяг видатків на соціальні програми у галузі сім’ї, дітей, молоді та заходи з 

реалізації державної політики у молодіжній сфері передбачає утримання закладів, які 

забезпечують соціальний захист сім’ї, дітей та молоді, виконання муніципальних програм та 

становить 31 379 252 грн. 

На утримання закладів направлено 27 601 497 грн, що забезпечує діяльність наступних 

закладів: 

- Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» – 10 031 855 грн; 

- Міський центр соціальних служб – 4 448 201 грн; 

- Комунальний заклад позашкільної освіти Об’єднання клубів за місцем проживання 

«Дивосвіт» – 12 394 577 грн; 

- Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Лісова казка» – 726 864 грн. 

Крім того, на виконання муніципальних програм з соціального захисту сім’ї, дітей та 

молоді передбачено кошти в сумі 3 777 755 грн: 

1. Комплексна програма подолання бездоглядності, профілактики негативних явищ у 

дитячому середовищі, підтримки сімей з дітьми й розвитку соціальних послуг для сім'ї, дітей 

та молоді «Назустріч дітям» на 2018 – 2022 роки  – 349 193 грн, у тому числі: 

- проведення заходів щодо розвитку правової культури дітей, мистецьких та спортивних 

здібностей, організація та проведення Дня сім’ї – 108 045 грн; 

- випуск спеціальних інформаційних брошур, організація інформаційно-рекламних 

компаній соціального спрямування – 11 000 грн; 

- забезпечення діяльності пунктів соціального обслуговування, клубу взаємопідтримки 

батьків, консультаційних пунктів, тренінгового курсу «Батьківство в радість» – 34 000 грн; 

- оплата транспортних послуг – 7 500 грн; 

- оплата житлово-комунальних послуг на приміщення,яке включено до житлового фонду 

соціального призначення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб 

з їх числа у м. Біла Церква – 33 727 грн; 

- виплата муніципальної доплати сім’ї патронатного вихователя в розмірі одного 

прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на кожну дитину, яка перебуває у сім’ї 

патронатного вихователя – 154 921 грн (кількість дітей – 4). 

2. Програма сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримки сім’ї на 

2021-2023 роки – 1 615 962 грн, а саме:  

- проведення заходів – 1 057 000 грн;  

- виплата стипендій кращим студентам міста – 176 400 грн з розрахунку 21 особі по    700 

грн на місяць; 

- винагороди та премії талановитій молоді – 19 562 грн (міська молодіжна літературно-

митецька премія ім. М. С. Вінграновського – 11 368 грн та премія Білоцерківської міської ради 

за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування – 8 194 грн); 
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- матеріальна допомога сім’ям, які знаходяться під супроводом центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді – 363 000 грн з розрахунку 100 сімей по 3 630 грн. 

3. Програма оздоровлення та відпочинку дітей Білоцерківської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки – 1 512 600 грн, з них: 

по управлінню з питань молоді та спорту – 823 200 грн; 

по службі у справах дітей – 689 400 грн. 

4. Програма всебічного розвитку дітей та молоді з особливими освітніми потребами, у 

тому числі з аутизмом і синдромом Дауна, та підтримки їх сімей на 2021-2023 роки –          

300 000 грн для придбання предметів, матеріалів та обладнання для проведення занять у 

клубах для підлітків за місцем проживання. 

На додаткові заходи щодо посилення соціального захисту окремих категорій 

громадян, що реалізовуватимуться через цільові програми направляються кошти в сумі 

6 824 967 грн: 

1. Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 

2017-2022 роки – 5 000 000 грн, у тому числі: 

- вирішення невідкладних питань матеріального, медичного, соціально-побутового 

забезпечення різних категорій жителів міста шляхом надання грошової допомоги –                       

2 192 733 грн; 

- заходи щодо відзначення пам’ятних дат, загальнодержавних та релігійних свят, 

проведення святкових концертів  та обідів – 610 000 грн; 

- виплата стипендій почесним громадянам міста (16 осіб щомісячно та 2 одноразові 

виплати) – 517 098 грн; 

- надання грошової допомоги особам, яких внесено до Книги почесних громадян 

Білоцерківського району «Золотий фонд району» станом на 31 грудня 2020 року – 796 149 грн; 

- надання часткової компенсації відшкодування оплати житлово-комунальних послуг 

учасникам АТО, мобілізованим, членам їх сімей (80 осіб) – 396 720 грн; 

- надання одноразової грошової допомоги членам сім’ї загиблого (померлого) учасника 

бойових дій (100 осіб) – 239 300 грн; 

- інформаційно-роз’яснювальна робота, передплата періодичних видань, оплата 

поштових витрат 62 000 грн;  

- оплата ритуальних товарів та послуг – 86 000 грн; 

- перевезення окремих категорій громадян для участі у заходах – 80 000 грн; 

- заходи щодо соціального захисту бездомних осіб – 20 000 грн. 

2. Комплексна програма підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2021-2023 роки – 475 000 грн, у тому 

числі: 

- проведення заходів, відзначення пам’ятних дат та загальнодержавних свят –                    53 

394 грн; 

- надання щомісячної стипендії у розмірі 3 000 грн дітям загиблих учасників АТО/ООС 

(3 особи) – 108 000 грн; 

- надання матеріальної допомоги та відшкодування витрат на послуги – 313 606 грн, а 

саме: 

- надання послуг з психологічної реабілітації та професійної адаптації членам сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції  та осіб, які брали участь у здійсненні заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у 

Донецької та Луганської областях – 176 349 грн; 

- на медичні обстеження, зубопротезування, хірургічні операції та реабілітаційні послуги 

демобілізованим особам, з числа ветеранів війни, які безпосередньо брали участь в 

антитерористичній операції – 137 257 грн. 

3. Програма соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-            2023 

роки – 380 000 грн (з урахуванням витрат на поштовий збір), з них: 

- надання компенсації вартості медичних виробів та засобів особам з інвалідністю –      

293 375 грн; 
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- надання часткової компенсації вартості ендопротезів (до 10 % їх вартості) –                      36 

000 грн; 

- надання компенсації вартості ремонту та технічного огляду спецавтомобіля у розмірі    

10 % від вартості – 10 000 грн; 

- надання адресної грошової допомоги інвалідам І та ІІ груп по зору для відшкодування  

50 % оплати послуг за користування телефоном та радіо включаючи поштовий збір –                    

20 000 грн; 

- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю – 20 625 грн. 

4. Програма фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій 

соціального спрямування міста Біла Церква на 2019-2023 роки – 969 967 грн (для забезпечення 

розрахунків за комунальні послуги та спожиті енергоносії). 

 

Структура видатків загального фонду бюджету на соціальний захист 

та соціальне забезпечення 

 

 
 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 

Обсяг  видатків на утримання закладів та проведення заходів  по галузі «Культура і 

мистецтво»  на 2022 рік визначено в розмірі 109 017 522 грн, з них: 

- видатки загального фонду – 104 481 567 грн; 

- видатки спеціального фонду – 4 535 955 грн. 

В складі видатків по галузі заплановані витрата на утримання  43 установ, а саме : 

 - 5 шкіл мистецтв;  

Заробітна плата з 
нарахуваннями      
41 013 377 грн

59%

Продукти 
харчування                                                        

1 916 502 грн
3%

Оплата 
комунальних 

послуг та 
енергоносіїв                                                
5 235 036 грн

7%
Інші поточні 
видатки на 

утримання установ 
та закладів                             

2 706 394 грн
4%Програма     

надання окремих 
видів пільг                        

5 070 653 грн
7%

Програма 
соціального 

забезпечення та 
соціального 

захисту "Турбота"                   
5 000 000 грн

7%

Програма 
сприяння 

соціальному 
становленню та 

розвитку молоді, 
підтримки сім'ї, 

комплексна 
програма 

"Назустріч дітям" 
та програма 
всебічного 
розвитку 

особливих дітей    
2 265 155 грн

3%

Програма 
оздоровлення 
та відпочинку 

дітей
1 512 600 грн

2%

Інші програми
із соціального 

захисту 
населення             

855 000 грн
1%

Компенсація 
фізичним 

особам по догляду 
за особами 

нездатними до 
самообслуговуван

ня  3 981 351грн
6%

Програма 
фінансової 
підтримки 

втеранських 
організацій та 
громадських 
організацій 
соціального 
спрямування           
969 967грн

1%
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 - 1 музична школа; 

 - 24 бібліотек (з них 13 сільських бібліотек); 

 - 11 сільських клубів; 

- центр культури і мистецтва 

 - централізована бухгалтерія.  

Загальна штатна чисельність працівників установ культури становить 622 штатна  

одиниця, в тому числі 438,75 педагогічних ставок. Кількість учнів, що навчається  в школах 

мистецтв становить 2676 дітей. 

На утримання мережі закладів культури з бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади  передбачено  104 481 567 грн. В повному обсязі заплановані видатки 

на виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а  також послуг 

зв’язку.  

На заробітну плату з нарахуваннями передбачено 88 516 469 грн;  

на проведення розрахунків за спожиті енергоносії передбачено – 6 882 725 грн. 

Крім того, в складі видатків по  галузі «Культура і мистецтво» передбачені кошти на: 

- програму  розвитку  культури,  мистецтва, духовності та туризму  на 2021-2023 р. 

в сумі 5 373 000 грн ( для проведення культурно – масових заходів, на виплату літературно-

мистецької премії ім. І.С.Нечуя-Левицького передбачено 15 200 грн та на виплату стипендій 

кращим учням шкіл естетичного виховання  передбачено  63 000 грн); 

- надання фінансової підтримки  Будинку органної та камерної музики  в сумі 

1 901 792  грн (на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 1 436 257  грн та на оплату 

послуг з теплопостачання – 465 535грн). 

 

Структура видатків загального фонду по галузі культура і мистецтво на 

2022 рік 
 

 

 
 

 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Для забезпечення роботи житлово-комунального господарства в 2022 році в загальному 

фонді бюджету Білоцерківської територіальної громади на виконання Програми 

реформування та розвитку житлово-комунального господарства, передбачені кошти в сумі            

150 471 996 грн, які планується спрямувати на благоустрій міста, забезпечення проведення 

комплексу робіт з улаштування покриття доріг, тротуарів, міжбудинкових територій, 

обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення, 

Заробітна плата з 
нарахЗЗаробуваннЗЗЗи

ям  
497 118 550грн 82,8%

Оплата комунальних 
послуг та енергоносії 

6 882 725грн
6,6%

Програма розвитку 
культури,мистецтва та 

туризму 
5 373 000 грн 5,1%

Інші видатки
3 709 373 грн

3,6%
Заробітна плата з 
нарахуваннями 
88 516 469 грн 

84,7%
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утримання та розвиток доріг, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення 

інженерно-технічного і санітарного стану території, покращення її естетичного вигляду. 

 

ВИДАТКИ 

на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

 

№ 

п/п НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ 
Разом видатків на 

поточний рік, грн 

 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури. В т. ч: 

55 715 796 

1 Придбання предметів, матеріалів, обладнання 

та інвентар всього: 

1 350 000 

2 Організація роботи інженерного облаштування 

вулично-дорожньої мережі, в т.ч.: 

44 155 796 

2.1 Поточний ремонт доріг 12 305 796 

2.2 Поточний ремонт прибудинкових територій  5 000 000 

2.3 Поточний ремонт та обслуговування мостів  4 000 000 

2.4 Послуги зі встановлення дорожніх знаків 1 050 000 

2.5 Відновлення дорожньої розмітки (по місту) 

закупівлі 

5 500 000 

2.6 Поточний ремонт  та утримання мереж 

зовнішнього освітлення міста та світлофорних 

об’єктів 

12 000 000 

2.7 Послуги по відведенню , відкачуванню стічних вод 

та відкачуванню мулу  

4 300 000 

3 Забезпечення належного утримання вулично-

дорожньої мережі, в т.ч.: 

7 850 000 

3.1 Надання відновлюючих робіт (послуг) щодо 

ліквідації аварійних ситуацій на різних об’єктах 

благоустрою 

7 700 000 

3.2 Послуги з різних видів ремонту і технічного 

обслуговування 

150 000 

4 Інші видатки, в т.ч.: 2 360 000 

4.1 Розробка схеми організації дорожнього руху м. 

Біла Церква 

400 000 

4.2 Оренда залізобетонних опор ЛЕП 60 000 

4.3 Інвентаризація дорожніх  об’єктів благоустрою 

(паспортизація) 

400 000 

4.4 Судові витрати 350 000 

4.5 Обслуговування газових та електричних мереж 150 000 

4.6 Непередбачені 1 000 000 

  ВСЬОГО ВИДАТКІВ 55 715 796 

 

ВИДАТКИ 

на організацію та утримання об’єктів благоустрою 

 

№ п/п 
НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ 

Разом видатків на 

поточний рік, грн 
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 Організація благоустрою населених 

пунктів 

94 756 200 

1 Придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентар всього: 

460 000 

2 Забезпечення належного утримання 

зелених насаджень, в т.ч.: 

19 399 000 

2.1 Послуги з благоустрою по утриманню 

зелених зон (садіння, доглядні роботи) 

16 000 000 

2.2 Обрізка дерев (формувальна, 

омолоджувальна, санітарна, вздовж 

повітряних ліній та на перехрестях), знесення 

дерев, видалення самосівів, видалення 

пеньків 

3 300 000 

2.3 Землевпорядні роботи 20 000 

2.4 Обробка хвойних насаджень барвниками  30 000 

2.5 Послуги з налаштування та технічна 

підтримка (розгортання програмного 

забезпечення на сервері порталу відкритих 

даних Smart Green БЦ 

49 000 

3 Догляд за малими архітектурними 

формами та створення нових, в т.ч.: 

50 000 

3.1 Миття зупинок громадського транспорту 50 000 

4 Організація та утримання місць поховань, 

в т.ч.:  

3 100 000 

4.1  Поточний ремонт, благоустрій  та утримання  

міських кладовищ  

900 000 

4.2 Поховання невідомих 200 000 

4.3 Санітарна очистка кладовищ 2 000 000 

5 Забезпечення чистоти міста, в т.ч.: 47 750 000 

5.1 Санітарне оброблення та аналогічні послуги   43 500 000 

5.2 Послуги зі збирання сміття у громадських 

місцях  

100 000 

5.3 Очищення ґрунтових наносів з вулиць міста  3 000 000 

5.4 Послуги, пов’язані із проблемою забруднення 

повітря) вологе прибирання) 

50 000 

5.5 Утримання великогабаритних контейнерів 

під час проведення двомісячників  

400 000 

5.6 Ремонт великогабаритних контейнерів 50 000 

5.7 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ  500 000 

5.8 Утримання БІО  та громадських туалетів  150 000 

6 Організація місць відпочинку та 

комунальних пляжах міста 

1 000 000 

6.1 Утримання пляжу 950 000 

6.2 Поточний ремонт  пляжу 50 000 

7 Утримання та розвиток парків та скверів 

міста, в т.ч.: 

100 000 

7.1 Послуги щодо контролю за санітарно-

екологічним станом,охороною та захистом 

рекреаційної зони о. Дитинства 

50 000 
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7.2 Поточний ремонт   споруд на території парку 

Слави  

50 000 

8 Збереження пам'ятників культурної та 

історичної спадщини, в т.ч.: 

100 000 

8.1 Поточний ремонт в’їзних  знаків та 

пам’ятників  

100 000 

9  Заходи пов’язані  з поліпшенням питної 

води  

267 200 

9.1 Дезінфекція питної води в криницях 92 000 

9.2 Очищення  криниць 175 200 

10 Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства 

2 530 000 

10.1 Поточний ремонт  об’єктів благоустрою 400 000 

10.2 Транспортні послуги 40 000 

10.3 послуги зі стерилізації безпритульних тварин  700 000 

10.4 Ведення бази даних безпритульних тварин 

(відповідно до присвоєних ідентифікаційних 

номерів) 

20 000 

10.5 Представницькі послуги 20 000 

10.6 Проведення акцій "Візьми собі чотирилапого 

друга" 

10 000 

10.7 Послуги телебачення, представницькі 

послуги 

50 000 

10.8 Послуги по видаленню графіті 40 000 

10.9 Святкове оформлення міста 500 000 

10.10 Монтаж святкової ілюмінації 200 000 

10.11 Створення та розміщення інформативної 

продукції  

50 000 

10.12 Послуги з ліквідації надзвичайної ситуації 200 000 

10.13 Судові витрати 100 000 

10.14 Демонтаж незаконних тимчасових споруд 200 000 

11 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв, всього: 

20 000 000 

11.1 Електроенергія для освітлення міста 19 055 000 

11.2 Електроенергія для світлофорів 257 500 

11.3 Реактивна електроенергія 583 278 

11.4 Вода для поливу насаджень 100 200 

11.5 Оплата за газ до Вічного вогню 4 022 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 94 756 200 
 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

Обсяг видатків по галузі «Фізична культура і спорт» на 2022 рік за рахунок бюджету 

міської територіальної громади визначено в сумі  46 125 982  грн. 

Головним розпорядником коштів галузі є управління з питань молоді та спорту, в 

підпорядкуванні якого знаходяться п’ять закладів, а саме: 4 дитячо-юнацькі спортивні школи 

та центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Штатна чисельність працівників 

становить 161,5 одиниць, в тому числі педагогічного персоналу – 99,5 штатних одиниць. 

Кількість вихованців у дитячо-юнацьких спортивних школах становить 1914 дітей. 

На утримання закладів фізичної культури і спорту передбачені видатки загального 

фонду в сумі  35 371 898 грн. 
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 В повному обсязі заплановані видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями, 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв, послуг зв’язку. 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями передбачається направити                 28 994 

422 грн. 

Видатки на проведення розрахунків за спожиті енергоносії передбачено в сумі       4 208 

440 грн.  

Обсяг видатків на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів для 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл обраховано в сумі  40 975 грн.                

Інші поточні видатки закладів становлять 2 128 061 грн. 

Крім того, передбачені кошти на фінансову підтримку Комунального закладу 

Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон» в сумі 4 476 084 грн, що забезпечить 

виплату заробітної плати обслуговуючому персоналу – 576 084 грн та оплату електроенергії – 

3 900 000 грн.            

В загальній сумі видатків галузі враховано кошти на фінансування програм та 

заходів в сумі 6 278 000 грн, а саме на: 

- Комплексну програму розвитку фізичної культури та спорту Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2017-2021 роки – 3 700 000 грн, з них: 

проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 3 056 000 грн;  

виплата стипендій кращим спортсменам та їх тренерам  (із розрахунку 40 осіб по       300 

грн. на 12 місяців) – 144 000 грн; 

надання фінансової підтримки спортсменам та тренерам Білоцерківської МТГ за високі 

спортивні досягнення – 500 000 грн; 

- Програму розвитку футболу Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-

2023 роки – 600  000 грн; 

- Програму розвитку боксу в Білоцерківській міській територіальній громаді на 2022-

2024 роки – 300 000 грн; 

- Програму розвитку та популяризації волейболу Білоцерківської міської територіальної 

громади на 2019-2022 роки – 250 000 грн; 

- Програму оздоровлення та відпочинку дітей Білоцерківської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки – 1 428 000 грн. 

 

Структура видатків загального фонду на фізичну культуру і спорт 

 
    
 

ІНШІ МІСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ 

У проекті міського бюджету передбачені інші видатки на виконання місцевих програм, 

а саме: 

Заробітна плата з 
нарахуваннями     
28 994 422 грн

63%

Оплата 
комунальних 

послуг та 
енергоносіїв          
4 208 440 грн

9%

Інші поточні 
видатки на 
утримання 

закладів                   
2 169 036 грн

5%

Фінансова 
підтримка КЗ 

"Льодовий 
стадіон"                  

4 476 084 грн
10%

Програми галузі 
"Фізична культура 

і спорт"                       
4 850 000 грн

10%

Програма 
оздоровлення та 
відпочинку дітей   

1 428 000 грн
3%



28 

 

 

- Програма відзначення державних та професійних свят, здійснення представницьких та 

інших заходів на 2021 рік – 400 000 грн; 

- Програма розвитку кадрового потенціалу Білоцерківської міської ради та її виконавчих 

органів на 2021-2023 роки – 100 000 грн; 

- Програма щодо залучення  міською радою  юридичних осіб  приватного права до 

надання безоплатної правової допомоги в Білоцерківській міській територіальній громаді на 

2021- 2024 р.  – 191 784 грн; 

- Програма забезпечення діяльності комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради "Муніципальна варта" на 2022-2024 рр. – 1 000 000 грн; 

- Програма щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та 

запобіганню поширення на території Білоцерківської міської територіальної громади гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2 на 2022 рік – 

2 109 927 грн; 

- Програма Білоцерківської міської ради з організації та фінансового забезпечення 

мобілізації, призову на військову службу та прописки до призовної дільниці громадян у 

Білоцерківській міській територіальній громаді на 2022 рік – 1 310 555 грн; 

- Програма Розвитку малого та середнього підприємництва в Білоцерківській МТГ на 

2021-2023 роки – 300 000 грн; 

- Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в 

білоцерківській МТГ на 2021-2023 роки – 200 000 грн; 

-  Програма розвитку електротранспорту м. Біла Церкви на 2021-2025 роки –  25 000 000 

грн; 

- Програма використання коштів, передбачених в бюджеті Білоцерківської міської 

територіальної громади на забезпечення діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки 

– 2 520 000 грн  (з розрахунку 60 000 грн на одного депутата,  касове обслуговування); 

- Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на друге півріччя 2018-2022 р. – 465 585грн; 

- Цільова програма «Безпечна Білоцерківська міська територіальна громада» на           

2021-2025 роки – 3 200 000  грн, в  т.ч.: загальний фонд  – 2 000 000 грн та спеціальний фонд– 

1 200 000  грн; 

- Програма з відшкодування частини витрат на енергоефективні заходи для ОСББ 

Білоцерківської територіальної громади на 2021- 2023 рік ( «Енергоефективний дім»)- 

1 600 000 грн; 

- Програма відшкодування з місцевого бюджету частини відсотків за кредитами, 

залученими ОСББ Білоцерківської МТГ, які беруть участь у Програмі підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» державної установи «Фонд 

енергоефективності» на 2021-2023 роки»- 500 000 грн; 

- Програма відшкодування різниці в тарифах на послугу з постачання теплової енергії 

для споживачів категорій населення КПБМР « Білоцерківтепломережа» на 2021-2022 роки- 

93 000 000 грн. 

 

Крім того передбачені видатки на  сплату членських внесків до асоціацій міст України  

в сумі 598 717  грн,  а саме: 

          - Асоціація ДООМС « Енергоефективні міста України –  50 000 грн; 

          - ВАОМ  «Асоціація міст України» – 218 981 грн; 

          - КРВ ВАОМС «Асоціація міст України» – 110 755 грн; 

         - Місцева асоціація органів місцевого самоврядування «Київська агломерація» – 218 981 

грн. 

 

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД 

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, на здійснення непередбачених 

видатків, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені при складанні 
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проєкту місцевого бюджету (нерозподілені видатки на заходи з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру) резервний фонд затверджений в 

сумі 2 000 000 грн. Порядок використання коштів резервного фонду визначено Постановою 

Кабінету Міністрів України   № 415 від 29.03.2002 ( із змінами). 

 

 

 

Спеціальний фонд 

 

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних установ, який зараховується до 

спеціального фонду бюджету визначено до прогнозних показників головних розпорядників 

бюджетних коштів щодо доходів та видатків, які здійснюються за рахунок цих коштів, а саме 

50 602 089 грн, в тому числі: 

- органи місцевого самоврядування – 4 498 022 грн; 

- освіта – 41 090 093 грн; 

- культура – 4 535 955 грн; 

- молодіжна політика – 272 599 грн; 

- соціальний захист – 110 000 грн; 

- спорт – 95 420 грн. 

Джерелами власних надходжень є: 

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 46 666 931 грн; 

- плата за оренду майна бюджетних установ - 3 935 158 грн. 

Отримані кошти будуть направлені на утримання бюджетних установ згідно цільового 

призначення. 

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Джерелом фінансування природоохоронних заходів в проекті місцевого бюджету   

плануються надходження до спеціального фонду від сплати екологічного податку, грошові 

стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

середовища та інших надходжень. На виконання заходів  програми охорони довкілля в 

Білоцерківській територіальній громаді на 2021-2023 роки передбачені видатки  в сумі       960 

000 грн.  Перелік об’єктів природоохоронних заходів наведено в додатку 8 до проєкту рішення 

«Про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік».  

             

 
ЦІЛЬОВІ ФОНДИ 

Цільовий фонд Білоцерківської міської ради формується за рахунок надходжень за 

тимчасове користування місцем рекламного засобу, що знаходиться в комунальній власності 

територіальної громади  м. Біла Церква,  та коштів відновної вартості зелених насаджень,  що 

підлягають видаленню на території  м. Біла  Церква, пропонується  до затвердження    в сумі  

950 000 грн. Порядок формування та використання коштів цільового фонду визначається 

«Положенням про цільовий фонд міської ради»  затвердженого рішенням міської ради від   27 

квітня 2018 року №  2181-50-VII. Головними розпорядниками  коштів цільового фонду на 2022 

рік визначено Департамент житлово-комунального господарства та управління 

містобудування та архітектури. Перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитися у 2022 

році за рахунок коштів цільового фонду, наведено в додатку 9 до проєкту рішення « Про 

бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

 

ВИДАТКИ РОЗВИТКУ 

Видатки розвитку на капітальні вкладення сформовані відповідно  до статті 71 

Бюджетного кодексу України  обраховані в сумі 185 936 325  грн  в т.ч.: 



30 

 

 

- власні надходження до бюджету розвитку –  6 315 000 грн; 

- передані із загального фонду до бюджету розвитку – 185 341 684  грн; 

- кошти від відшкодування втрат с/г та л/г виробництва – 120 200 грн. 

- погашення частини кредиту-позики Північної екологічної фінансової корпорації 

(НЕФКО) – 5 840 359 грн. 

 

ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВОГО БОРГУ 

Відповідно до кредитних угод ESC 2/17 від 18.12.2017 та ESC 12/19 від 27.12.2019 в 

місцевому бюджеті передбачено видатки в сумі 291 546 грн на сплату відсотків (3% річних) 

за користування кредитами та погашення основної суми кредиту - 5 840 359 грн від 

міжнародної фінансової організації Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО), в 

рамках Програми кредитування енергозбереження для фінансування інвестиційного проєкту 

«Реконструкція та модернізація мереж вуличного освітлення в місті Біла Церква, шляхом 

технічного переоснащення». 

 

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 

В проєкті бюджету міської  територіальної громади на 2022 рік по Програмі реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) у Білоцерківській МТГ на 2021-2023 роки на 

реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету передбачено бюджетні призначення в 

сумі 10 917 078 грн, (в тому числі по загальному фонду – 4 863 078 грн, по спеціальному 

фонду – 6 054 000 грн). 

За реалізацію громадських проєктів відповідальні три головних розпорядника 

бюджетних коштів (додаток 11) 

Інформаційне забезпечення Програми становить 219 000 грн. 

 

 

IV. Хід виконання  бюджету  Білоцерківської МТГ 

за  11 місяців 2021 року та очікуване виконання за 2021 рік 
 

Рішенням Білоцерківської міської ради від 29.12.2020 №85-06-VІIІ бюджет 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2021 рік було затверджено по доходах в 

сумі  1 761 137 222 грн, у тому числі: доходи  загального фонду – 1 716 485 670 грн, доходи 

спеціального фонду – 44 651 552 грн (у тому числі бюджет розвитку –  7 800 000 грн). 

У процесі виконання бюджету за 11 місяців 2021 року план доходів загального фонду 

було збільшено на 111 256 119 грн, у тому числі за рахунок: 

-  перевиконання плану доходів за 1 півріччя 2021 року більше, ніж на 5% (п.7 ст.78 

Бюджетного Кодексу України) - на 60 662 600 грн,  

-  збільшення міжбюджетних трансфертів – на 50 593 519 грн. 

За даними казначейського звіту фактичний обсяг  фінансових ресурсів бюджету 

Білоцерківської міської територіальної громади (далі – МТГ) станом на 1 грудня 2021 року 

склав 1 781 019 632 грн, у тому числі доходи загального фонду –   1 683 598 816 грн, 

спеціального фонду – 97 420 816 грн.  

Без урахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду бюджету 

Білоцерківської МТГ за 11 місяців 2021 року надійшло 1 268 265 528 грн, що складає 101,7% 

плану на звітну дату (перевиконання становить 21 640 148 грн). У порівнянні з відповідним 

періодом 2020 року (у співставних умовах щодо створення громади) доходи загального фонду 

зросли на 13,6%, або на 152 212 109 грн. Очікується, що план доходів загального фонду, 

затверджений Білоцерківською міською радою на 2021 рік буде виконано на 101,6%, або в 

сумі 1 384 083 376 грн. У порівнянні з 2020 роком доходи зростуть на 12,7%. 

Домінуючу позицію в структурі доходів загального фонду бюджету займає «Податок 

та збір на доходи фізичних осіб» (до бюджетів територіальних громад зараховується 60% 

надходжень ПДФО). Станом на 1 грудня 2021 року його частка у складі доходів загального 



31 

 

 

фонду становить 61,0%. За січень - листопад 2021 року надійшло 773 516 543 грн зазначеного 

податку, що складає 99,9% плану на звітну дату. У порівнянні з відповідним періодом 2020 

року (у співставних умовах) надходження ПДФО зросли на 21,7%, або на 138 104 875 грн. 

Головним чинником зростання ПДФО є підвищення у 2021 році розміру мінімальної 

заробітної плати та посадових окладів працівників бюджетної сфери за Єдиною тарифною 

сіткою на 25,6% у порівнянні з 2020 роком. Очікувані надходження податку на доходи 

фізичних осіб за 2021 рік складуть близько 860 000 000 грн, що становитиме 100,6% плану на 

рік та 119,9% до показника 2020 року.       

 Найбільшими джерелами доходів загального фонду (крім ПДФО) є: 

- «Єдиний податок» (18,5% в структурі доходів загального фонду) - за січень – листопад 

2021 року надійшло 234 262 940 грн, що на 6,5%, або на 14 262 940 грн більше плану та на 

17,5% (34 947 001 грн) більше, ніж за січень – листопад 2020 року (у співставних умовах). При 

збереженні діючих у 2020 році ставок оподаткування (додаток 3 до рішення Білоцерківської 

міської ради від 15.07.2020   №5570-99-VII «Про встановлення місцевих податків і зборів в   м. 

Біла Церква на 2021 рік») зростання надходжень обумовлене збільшенням розрахункових 

базових показників - прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної 

плати. За 2021 рік очікується виконання плану надходжень єдиного податку в сумі приблизно 

243 000 000 грн, або на 107,3%, темп росту – 115,6%; 

 -  «Акцизний податок» (8,5% у структурі доходів загального фонду) – за 11 місяців 2021 

року надійшло 108 235 364 грн, що на 9,7%, або на 9 590 364 грн більше плану. У порівнянні 

з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 12,7%             (12 186 015 грн). 

У тому числі «Акцизного податку з реалізації підакцизних товарів» (алкоголь, тютюн) 

надійшло 53 070 583 грн, що на 8,0% більше  плану та на 12,1% більше, ніж за той же період 

2020 року. Очікувані надходження акцизного податку за рік в цілому –   117 500 000 грн. 

(виконання плану – 106,8%, темп росту – 111,8%), у тому числі, «Акцизного податку з 

реалізації підакцизних товарів» надійде близько 57 000 000 грн. (виконання плану – 103,6%, 

темп росту – 111,5%); 

- «Плата за землю» (5,6% у структурі доходів загального фонду) – за звітний період 

надійшло 71 682 971 грн, що на 9,6%, або на 7 637 029 грн менше плану та на 35,0%      (38 585 

134 грн) менше минулорічного показника (у співставних умовах). Скорочення надходжень у 

порівнянні з відповідним періодом минулого року пояснюється, в першу чергу, переплатою 

земельного податку у 2020 році ДТГО «Південно-західна залізниця» в сумі 25,9 млн грн. Крім 

того, зменшились надходження земельного податку від ПрАТ ТЕЦ – на 5 239,7 тис. грн, від 

АТ «Сбербанк» - на 1 775,8 тис.грн, від АТ «Гор-Пустоваровський цукровий завод» - на 746,1 

тис.грн, від АТ «Альфа-банк» - на 614,1 тис.грн, від ПрАТ «Білоцерківський консервний 

завод» - на 185,2 тис.грн, від ПрАТ «Росава» - на 91,0 тис.грн, від БСУ №548 «Сантехмонтаж» 

- на 135,3 тис.грн та інших. За 2021 рік очікується виконання плану надходжень плати за землю 

в сумі близько 80 000 000 грн, або на 87,0%, темп росту – 68,4%. При розрахунку плати за 

землю у 2021 році індексація нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського 

призначення не проводиться (Закон України від 23.11.2018 №2628 «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України»); 

- «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» (4,3 % в структурі доходів 

загального фонду) - за звітний період надійшло 54 603 275 грн. План на січень –листопад 2021 

року виконано на 104,3%, темп росту – 101,7%. Очікувані надходження за 2021 рік – 56 500 000 

грн (виконання плану – 101,3%, темп росту – 101,4%); 

- «Плата за надання адміністративних послуг» (1,0% в структурі доходів загального 

фонду) – за звітний період надійшло 12 180 327 грн, що на 25,2% більше плану та на 35,9 % 

більше, ніж за відповідний період минулого року. У тому числі, за надання адміністративних 

послуг з оформлення  паспортів громадянина України для виїзду за кордон від управління 

Державної міграційної служби України у Київській області до бюджету Білоцерківської МТГ  

надійшло 4 502 168 грн, що на 51,4% більше, ніж за той же період 2020 року (з 2017 року до 

бюджетів міст обласного значення  та територіальних громад зараховується 70% зазначених 

надходжень);  
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- «Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності» - між Білоцерківською 

міською радою та ТОВ «Білоцерківвода»  25 березня 2013 року  був укладений договір про 

передачу в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал». За        11 

місяців 2021 року до бюджету громади надійшло 4 630 322 грн концесійних платежів (0,4% в 

структурі доходів загального фонду). План виконано на 112,9%, у порівнянні з відповідним 

періодом минулого року концесійні платежі зросли на 8,7%. За повідомленням ТОВ 

«Білоцерківвода» концесійні платежі, розраховані на 2021 рік сплачені у повному обсязі;  

- «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» 

та «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, 

що вилучається до відповідного місцевого бюджету» (разом 0,1% у структурі доходів 

загального фонду) - за 11 місяців 2021 року 16 комунальних підприємств (47,1% від загального 

їх числа) сплатили до бюджету громади 702 826 грн податку на прибуток (план виконано на 

48,1%, темп росту – 51,4%). Норма щодо зарахування 15% частини чистого прибутку 

комунальних підприємств до бюджету міста затверджена рішенням Білоцерківської міської 

ради від 28.01.2016 №58-05-VII. За звітний період 14 комунальних підприємств (41,2% % від 

загального їх числа) сплатили до бюджету громади 464 048 грн частини чистого прибутку 

(план виконано на 69,3%, темп росту – 86,3%); 

Решта видів доходів загального фонду бюджету станом на 1 грудня 2021 року складає 

0,6%. 

Загальна сума «Місцевих податків і зборів», до яких належать «Податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки», «Плата за землю», «Транспортний податок», 

«Туристичний збір» та «Єдиний податок» станом на 1 листопада 2021 року дорівнює                 

361 287 996 грн (28,5% в структурі  доходів загального фонду).  

У процесі виконання бюджету за 11 місяців 2021 року план доходів спеціального фонду  

було збільшено на  3 050 000 грн за рахунок  перевиконання  річного плану надходжень до 

бюджету розвитку станом на 1 жовтня 2021 року.  

За даними казначейського звіту до спеціального фонду бюджету Білоцерківської МТГ за 

січень - листопад 2021 року надійшло   97 420 816 грн.  

Без урахування власних надходжень бюджетних установ доходи спеціального фонду 

склали 15 879 664 грн, що на 50,3% менше, ніж за січень - листопад 2020 року (у співставних 

умовах). До бюджету розвитку надійшло  12 927 088 грн, що на 46,9% більше плану та на 

56,0% менше, ніж за відповідний період минулого року. За 2021 рік до спеціального фонду 

міського бюджету надійде близько 16 040 731 грн, що на 24,9 % більше плану на рік та на 50,5 

% менше обсягу надходжень за 2020 рік. 

За оперативними даними ГУ ДПС у Київській області сума податкового боргу до 

бюджету Білоцерківської МТГ станом на 1 грудня 2021 року становить 69 499,7 тис.грн. 

Найбільшими складовими в структурі заборгованості є плата за землю (28,7%), ПДФО 

(24,3%), податок на нерухоме майно (22,7%), єдиний податок (11,6%). 

За січень – листопад 2021 року до бюджету Білоцерківської МТГ надійшло 415 333 288 

грн офіційних трансфертів  від органів державного управління, у тому числі: дотація на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров'я – 13 101 935 грн, субвенції з державного та обласного бюджетів –                  402 231 

353 грн, з них 81,6% - освітня субвенція з державного бюджету.  

Співвідношення складових частин доходів бюджету Білоцерківської МТГ станом на     1 

грудня 2021 року є таким:  доходи загального фонду – 71,2%, доходи спеціального фонду – 5,5 

%, офіційні трансферти – 23,3%.  

 

Планові показники по видатках та кредитуванню місцевого бюджету на 11 місяців     2021 

р. затверджені в сумі 1 441 158 736 грн.  

За даними казначейського звіту фактичне виконання видаткової частини бюджету міста 

за підсумками 11 місяців 2021 р. склало –1 330 695 856 грн. або  92,3 % уточненого плану за 

звітний період. Виконання бюджету міста за виключення субвенцій з державного бюджету 
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(крім освітньої та медичної) становить  1 318 287 228 грн. або 92,3 %.  В структурі видатків 

найбільшу питому вагу  складають видатки на утримання установ  соціально-культурної сфери 

міста  - 1 063 423 988 грн., в тому числі: 

- освіту – 786 190 338  грн., або 74,0 %; 

- охорону здоров’я – 53 205 848  грн. – 5,0 %; 

- культуру –  87 317 448  грн. – 8,2 %. 

- соціальний захист та молодіжні програми – 84 473 521  грн.  – 7,9 %; 

- фізична культура та спорт  - 52 236 833  грн - 4,9  %. 

Фінансування бюджетних установ проводилось з першочерговим направленням коштів 

на забезпечення захищених статей видатків бюджету, при цьому на заробітну плату з 

нарахуваннями направлено 963 780 660 грн. або 73,1 % ;  медикаменти – 6 243 294               грн. 

або 0,5 %; харчування – 15 369 264 грн або 1,2 %; на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв  - 102 376 481 грн. або 7,8 % на  інші видатки – 230 517 529 грн або 17,4%                         

від загального обсягу видатків. 

 

Виконання бюджету в частині офіційних трансфертів, а саме субвенцій з державного та 

обласного   бюджету за 11 місяців 2021 р. по загальному та спеціальному фонду становить 

381 433 422    грн., в тому числі: 

- інша субвенція з обласного бюджету – 29 940 455  грн; 

- освітня субвенція – 327 924 727  грн; 

- здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 6 854 

300 грн; 

- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами –           2 070 

113 грн; 

- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» - 3 032 859 грн; 

- здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій –              

1 533 404  грн; 

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 

загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 

частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету -  9 404 636 грн; 

- на проєктні,будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, забезпечення житлом дітей-сиріт – 672 948 грн. 

  

 

Начальник                                                                                                    Світлана ТЕРЕЩУК 



Додаток  1

до  рішення Білоцерківської міської  ради

від   .12.2021   №   -  -VIIІ

усього
у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 1 568 940 000 1 567 990 000 950 000
11000000  Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

1 039 800 000 1 039 800 000
11010000  Податок та збір на доходи фізичних осіб 1 039 000 000 1 039 000 000
11010100  Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді   заробітної плати 869 580 000 869 580 000
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями 

та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 115 850 000 115 850 000
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 20 450 000 20 450 000
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 33 120 000 33 120 000
11020000 Податок на прибуток підприємств 800 000 800 000
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 800 000 800 000
13000000 Рентна плата за використання інших природних ресурсів 870 000 870 000
13010000  Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 190 000 190 000
13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 75 000 75 000
13010200  Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 115 000 115 000
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 80 000 80 000
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 80 000 80 000
13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 600 000 600 000
13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 600 000 600 000
14000000 Внутрішні податки на товари  і послуги 126 300 000 126 300 000
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 15 000 000 15 000 000
14021900 Пальне 15 000 000 15 000 000
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 50 000 000 50 000 000
14031900 Пальне 50 000 000 50 000 000
14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 61 300 000 61 300 000
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 401 020 000 401 020 000
18010000 Податок на  майно 142 600 000 142 600 000
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової 

нерухомості 240 000 240 000
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової 

нерухомості 4 740 000 4 740 000
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової 

нерухомості 20 520 000 20 520 000
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової 

нерухомості 34 500 000 34 500 000
18010500  Земельний податок з юридичних осіб 24 000 000 24 000 000
18010600  Орендна плата з юридичних осіб 40 200 000 40 200 000

код бюджету:

10527000000

Усього

          Доходи бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік                                                                                                                                 

Спеціальний фонд

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Загальний      фонд
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18010700  Земельний податок з фізичних осіб 5 800 000 5 800 000
18010900  Орендна плата з фізичних осіб 12 000 000 12 000 000
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 300 000 300 000
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 300 000 300 000
18030000 Туристичний збір 220 000 220 000
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 150 000 150 000
18030200 Туристичний збір, споачений фізичними особами 70 000 70 000
18050000  Єдиний податок 258 200 000 258 200 000
18050300  Єдиний податок з юридичних осіб 35 000 000 35 000 000
18050400  Єдиний податок з фізичних осіб 217 700 000 217 700 000
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" 5 500 000 5 500 000
19000000  Інші податки та збори 950 000 950 000
19010000  Екологічний податок 950 000 950 000
19010100  Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двуокису вуглецю) 390 000 390 000
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 160 000 190 000
19010300  Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини 370 000 370 000
20000000 Неподаткові надходження 74 417 289 23 570 000 50 847 289 115 000
21000000   Доходи від власності та підприємницької діяльності 3 395 200 3 160 000 235 200 115 000
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до 

відповідного бюджету, та дивіденди (дохід),нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є 

державна або комунальна власність 615 000 500 000 115 000 115 000
21010300  Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого 

бюджету 500 000 500 000
21010800 Дивіденди(дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки  

Крим, комунальна власність 115 000 115 000 115 000
21080000  Інші надходження 2 660 000 2 660 000
21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 10 000 10 000
21081100   Адміністративні штрафи та інші санкції 700 000 700 000
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів 600 000 600 000
21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 1 350 000 1 350 000
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  120 200 120 200
22000000  Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 15 710 000 15 710 000
22010000  Плата за надання адміністративних послуг 13 380 000 13 380 000
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

900 000 900 000
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 11 400 000 11 400 000
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 1 050 000 1 050 000
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших 

платних послуг, пов'язаних з такою державною  реєстрацією 30 000 30 000
22080000  Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним   майном 300 000 300 000
22080400  Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

300 000 300 000
22090000  Державне мито 2 000 000 2 000 000
22090100  Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування 1 921 900 1 921 900
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22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 100 100
22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 78 000 78 000
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22130000

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 30 000 30 000
24000000  Інші неподаткові надходження 4 710 000 4 700 000 10 000
24060000  Інші надходження 510 000 500 000 10 000
24060300  Інші надходження 500 000 500 000
24062100   Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища   внаслідок 

господарської та іншої діяльності 10 000 10 000
24160000  Концесійні платежі 4 200 000 4 200 000
24160100  Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (крім тих,які мають цільове спрямування згідно із законом) 4 200 000 4 200 000
25000000  Власні надходження бюджетних установ 50 602 089 50 602 089
25010000  Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 50 602 089 50 602 089
25010100  Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 46 666 931 46 666 931
25010300  Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального 

майна" 3 935 158 3 935 158
30000000 Доходи від операцій з капіталом 6 210 000 10 000 6 200 000 6 200 000
31000000  Надходження від продажу основного капіталу 2 010 000 10 000 2 000 000 2 000 000
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або териториальною громадою в порядку спадкування чи дарування, 

безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 10 000 10 000
31010200  Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного териториальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові  кошти,  власники яких невідомі 10 000 10 000
31030000 Кошти від відчуження майна,  що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній  власності 2 000 000 2 000 000 2 000 000
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 4 200 000 4 200 000 4 200 000
33010000 Кошти від продажу землі 4 200 000 4 200 000 4 200 000
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок  несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній  або комунальній 

власності, та  земельних ділянок , які знаходяться на території  Автономної Республіки Крим 4 200 000 4 200 000 4 200 000
50000000 Цільові фонди 950 000 950 000
50100000  Інші фонди 950 000 950 000
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 

виконавчої влади 950 000 950 000

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 1 650 517 289 1 591 570 000 58 947 289 6 315 000
40000000 Офіційні трансферти 420 498 502 420 498 502
41000000   Від органів державного управління 420 498 502 420 498 502
41030000  Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 398 093 800 398 093 800 0 0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 398 093 800 398 093 800
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 7 143 760 7 143 760
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 7 143 760 7 143 760
41050000  Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 15 260 942 15 260 942
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти  за рахунок коштів освітньої субвенції 7 809 142 7 809 142
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 7 451 800 7 451 800

Разом доходів 2 071 015 791 2 012 068 502 58 947 289 6 315 000

Секретар міської ради Дмитро КИРИШУН



10527000000

       (код бюджету)

грн.

усього
у тому числі бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -183 262 436 183 262 436 183 262 436

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів
-183 262 436 183 262 436 183 262 436

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

-183 262 436 183 262 436 183 262 436

300000 Зовнішне фінансування -5 840 359 -5 840 359 -5 840 359

301000
Позики, надані міжнародними 

фінансовими організаціями
-5 840 359 -5 840 359 -5 840 359

301200 Погашено позик -5 840 359 -5 840 359 -5 840 359

Всього за типом кредитора -5 840 359 -183 262 436 177 422 077 177 422 077

400000 Фінансування за борговими операціями -5 840 359 -5 840 359 -5 840 359

402000 Погашення -5 840 359 -5 840 359 -5 840 359

402201 Довгострокові зобов"язання -5 840 359 -5 840 359 -5 840 359

600000 Фінансування за активними операціями -183 262 436 183 262 436 183 262 436

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -183 262 436 183 262 436 183 262 436

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

-183 262 436 183 262 436 183 262 436

Всього за типом боргового зобов"язання -5 840 359 -183 262 436 177 422 077 177 422 077

Фінансування місцевого бюджету на 2022 рік  

Додаток 2                                            

                               до рішення міської ради

                               від      .12.2021 р. №      -      -УІІІ        

Секретар міської ради                                                                Дмитро КИРИШУН                               

Код
Найменування 

згідно з Класифікацією фінансування бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання



 Додаток  3

 до рішення  міської ради 

 від      .12.2021   №         -  -VІІІ 

 

 

                                               Розподіл видатків бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік

10527000000

(код бюджету)

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

0200000 02 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 97 426 117 97 426 117 46 383 855 2 335 194 0 3 144 094 0 23 894 0 0 3 120 200 100 570 211

0100 Державне управління 66 845 816 66 845 816 46 383 855 2 335 194 0 23 894 0 23 894 0 0 0 66 869 710

0210160 0160 0111

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

селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах 66 526 816 66 526 816 46 383 855 2 335 194 23 894 23 894 66 550 710

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 319 000 319 000 0 0 0 0 0 0 0 319 000

 - цільова програма професійного розвитку кадрового потенціалу БМР 

та її виконавчих органів 100 000 100 000 100 000

 - програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у 

Білоцерківській МТГ на 2021-2023 роки 219 000 219 000 219 000

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 711 784 2 711 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 711 784

0213240 3240 Інші заклади та заходи 2 711 784 2 711 784 0 0 0 0 0 0 0 0 2 711 784

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2 711 784 2 711 784 2 711 784
-програма використання коштів передбачених в бюджеті 

Білоцерківської МТГ на забезпечення діяльності депутатів міської ради 

на 2021-2023 р. 2 520 000 2 520 000 2 520 000

- програма залучення міською радою юридичних осіб приватного 

права) 191 784 191 784 191 784

4000 Культура і мистецтво 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000

0214080 4080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 400 000 400 000 400 000

0214082 4082 0829

- інші заходи в галузі культури і мистецтва ( програма відзначення 

державних та професійних свят) 400 000 400 000 400 000

7000 Економічна діяльність 26 098 717 26 098 717 0 0 0 3 120 200 0 0 0 0 3 120 200 29 218 917

0217100 7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 3 120 200 3 120 200 3 120 200

0217130 7130 0421 Здійснення заходів з землеустрою 3 120 200 3 120 200 3 120 200

 - програма розвитку земельних відносин Білоцерківської 

територіальної громади на 2021-2023 р. 3 120 200 3 120 200 3 120 200

0217400 7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 25 000 000 25 000 000 25 000 000

0217426 7426 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту 25 000 000 25 000 000 25 000 000

0217600 7600 Інші програми та заходи, пов"язані з економічною діяльністю 1 098 717 1 098 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598 717

0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 500 000 500 000 500 000

 -програма розвитку малого та середнього підприємництва 300 000 300 000 300 000

- програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату 200 000 200 000 200 000

0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 598 717 598 717 598 717

8000 Інша діяльність  1 369 800 1 369 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 369 800

0218110 8110 0320

Заходи із запобігання  та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 69 800 69 800 69 800

0218200 8200 Громадський порядок та безпека 1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 000

0218210 8210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку 1 000 000 1 000 000 1 000 000

0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 300 000 300 000 300 000

0600000 Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради 1 097 837 202 1 097 837 202 719 313 762 156 211 337 0 41 090 093 0 40 960 093 968 262 223 568 130 000 1 138 927 295

Код 

функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

оплата праці

Разом
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код 

Типової 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

оплата праці

Загальний фонд Спеціальний фонд

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

споживання

з них



0100 Державне управління 5 691 572 5 691 572 4 448 594 77 475 0 0 0 0 0 0 0 5 691 572

0610160 0160 0111

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

селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах 5 691 572 5 691 572 4 448 594 77 475 5 691 572

1000 Освіта 1 064 692 412 1 064 692 412 699 172 067 150 148 679 0 40 986 842 0 40 856 842 968 262 215 472 130 000 1 105 679 254

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 409 785 757 409 785 757 256 029 192 66 637 199 18 351 443 18 351 443 428 137 200

0611020 1020

Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого 

бюджету 204 879 886 204 879 886 83 196 837 78 463 023 22 517 840 0 22 387 840 879 087 212 251 130 000 227 397 726

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти 200 393 619 200 393 619 81 107 317 77 495 865 22 517 840 22 387 840 879 087 212 251 130 000 222 911 459

0611022 1022 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними  закладами  

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного 

та (або) розумового розвитку 4 486 267 4 486 267 2 089 520 967 158 4 486 267

0611030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 401 998 900 401 998 900 326 306 393 0 0 0 0 0 0 0 0 401 998 900

0611031 1031 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти 387 044 130 387 044 130 314 048 385 387 044 130

0611032 1032 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними  закладами  

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного 

та (або) розумового розвитку 14 954 770 14 954 770 12 258 008 14 954 770

0611070 1070 0960

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної  освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми 27 075 677 27 075 677 18 154 259 4 037 325 117 559 117 559 89 175 3 221 27 193 236

0611140 1140 Iнші програми, заклади та заходи у сфері освіти 12 662 533 12 662 533 9 512 275 342 997 12 662 533

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 12 321 733 12 321 733 9 512 275 342 997 12 321 733

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 340 800 340 800 340 800

0611150 1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 5 200 753 5 200 753 3 739 494 463 210 5 200 753

0611151 1151 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок

коштів місцевого бюджету 1 296 711 1 296 711 539 460 463 210 1 296 711

0611152 1152 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок

освітньої субвенції 3 904 042 3 904 042 3 200 034 3 904 042

0611160 1160 0990

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних

працівників 3 088 906 3 088 906 2 233 617 204 925 3 088 906

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 315 500 315 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 500

0613240 3240 Інші заклади та заходи 315 500 315 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 500

0613242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 315 500 315 500 315 500

5000 Фізична культура і спорт 27 137 718 27 137 718 15 693 101 5 985 183 0 103 251 0 103 251 0 8 096 0 27 240 969

0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 27 137 718 27 137 718 15 693 101 5 985 183 0 103 251 103 251 0 8 096 0 27 240 969

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл 27 137 718 27 137 718 15 693 101 5 985 183 103 251 103 251 8 096 27 240 969

0700000 Управління охорони здоров"я Білоцерківської міської ради 88 163 631 88 163 631 1 914 665 217 177 0 0 0 0 0 0 0 88 163 631

0100 Державне управління 2 701 898 2 701 898 1 914 665 217 177 0 0 0 0 0 0 0 2 701 898

0710160 0160 0111

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

селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах 2 701 898 2 701 898 1 914 665 217 177 2 701 898

2000 Охорона здоров"я 77 975 808 77 975 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 975 808

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 46 797 536 46 797 536 46 797 536

0712030 2030 0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним,породіллям та 

новонародженим 7 969 694 7 969 694 7 969 694

0712100 2100 0722  Стоматологічна допомога населенню 871 715 871 715 871 715

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 6 372 206 6 372 206 6 372 206

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної ( медико-санітарної) допомоги 
6 372 206 6 372 206 6 372 206

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров"я
15 964 657 15 964 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 964 657

0712151 2151 0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров"я 

(утримання паталогоанатомічного бюро)

2 701 689 2 701 689

2 701 689

0712152 2152 0763 Інші програми у сфері охорони здоров"я
13 262 968 13 262 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 262 968

міська цільова програма профілактики стоматологічних 

захворювань дитячого населення Білоцерківської МТГ в 2022 році
1 000 000 1 000 000 1 000 000

міська цільова програма забезпечення діяльності та розвитку 

відділення невідкладної медичної допомоги КНП БМР МЦПМСД № 1 в 

2022 році

8 597 413 8 597 413 8 597 413



міська цільова програма безоплатного, пільгового відпуску 

лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення Білоцерківської МТГ та за певними категоріями 

захворювань на 2022 рік

2 655 000 2 655 000 2 655 000

комплексна програма з організації та фінансового забезпечення 

мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на 

строкову військову службу та приписки до призовної дільниці 

громадян у Білоцерківській МТГ на 2022 рік

1 010 555 1 010 555 1 010 555

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 7 451 800 7 451 800 0 0 0 7 451 800

0713050 3050 1070

Пільгове  медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 7 451 800 7 451 800 7 451 800

8000 Інша діяльність 34 125 34 125 0 0 34 125

0718110 8110 0320

Заходи із запобігання  та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 34 125 34 125 0 0 34 125

0800000

Управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради 61 171 987 61 171 987 32 930 766 2 766 354 0 110 000 0 110 000 0 0 0 61 281 987

0100 Державне управління 21 116 966 21 116 966 16 206 338 585 012 0 0 0 0 0 0 0 21 116 966

0810160 0160 0111

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

селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах 21 116 966 21 116 966 16 206 338 585 012 21 116 966

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 40 055 021 40 055 021 16 724 428 2 181 342 0 110 000 0 110 000 0 0 0 40 165 021

0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв"язку, інших передбачених 

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян 5 070 653 5 070 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 070 653

0813031 3031 1030 Надання інших пільг  окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства 1 370 653 1 370 653 1 370 653

0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 1 200 000 1 200 000 1 200 000

0813035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд  окремих категорій 

громадян на залізничному транспорті 2 500 000 2 500 000 2 500 000

0813100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах 

соціального обслуговування 24 178 050 24 178 050 16 724 428 2 181 342 0 110 000 110 000 0 24 288 050

0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв"язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю 15 455 087 15 455 087 11 627 030 496 002 110 000 110 000 15 565 087

0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю 8 722 963 8 722 963 5 097 398 1 685 340 8 722 963

0813160 3160

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадяянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги 3 981 351 3 981 351 3 981 351

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 650 435 650 435 650 435

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і 

осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 650 435 650 435 650 435

0813240 3240 Інші заклади та заходи 6 174 532 6 174 532 6 174 532

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 6 174 532 6 174 532 6 174 532

 -  програма соціального забезпечення та соціального захисту 

населення "Турбота" 5 000 000 5 000 000 5 000 000

-  комплексна програма підтримки ветеранів війни та членів сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил 475 000 475 000 475 000

 - програма соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності 380 000 380 000 380 000
 - програма фінансової підтримки ветеранських організацій та  

громадських організацій соціального спрямування 319 532 319 532 319 532

0900000 Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради 19 595 927 19 595 927 11 530 847 1 349 731 0 0 0 0 0 0 0 19 595 927

0100 Державне управління 3 691 118 3 691 118 2 742 781 142 061 0 0 0 0 0 0 0 3 691 118

0910160 0160 0111

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

селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах 3 691 118 3 691 118 2 742 781 142 061 3 691 118

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 15 881 649 15 881 649 8 788 066 1 207 670 0 0 0 0 0 0 0 15 881 649

0913110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 10 283 321 10 283 321 5 410 518 1 100 195 10 283 321

0913111 3111 1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які 

опинились у складних життєвих обставинах 10 031 855 10 031 855 5 410 518 1 100 195 10 031 855



0913112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

251 466 251 466 251 466

0913120 3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 4 545 928 4 545 928 3 377 548 107 475 4 545 928

0913121 3121 1040  Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 4 545 928 4 545 928 3 377 548 107 475 4 545 928

0913140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 689 400 689 400 689 400

0913240 3240 Інші заклади та заходи 363 000 363 000 363 000

0913242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 363 000 363 000 363 000

 - програма сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, 

підтримки сім"ї на 2021-2023 роки 363 000 363 000 363 000

8000 Інша діяльність 23 160 23 160 0 0 0 23 160

0918110 8110 0320

Заходи із запобігання  та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 23 160 23 160 23 160

1000000 Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради 107 965 873 107 965 873 74 762 895 6 979 260 0 4 535 955 0 4 385 955 2 974 401 0 150 000 112 501 828

0100 Державне управління 2 845 806 2 845 806 2 208 412 96 535 0 0 0 0 0 0 0 2 845 806

1010160 0160 0111

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

селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах 2 845 806 2 845 806 2 208 412 96 535 2 845 806

1000 Освіта 72 287 875 72 287 875 56 556 596 2 720 228 0 4 535 955 0 4 385 955 2 974 401 0 150 000 76 823 830

1011080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами  72 287 875 72 287 875 56 556 596 2 720 228 4 535 955 4 385 955 2 974 401 150 000 76 823 830

4000 Культура і мистецтво 32 832 192 32 832 192 15 997 887 4 162 497 0 0 0 0 0 0 0 32 493 692

1014020 4020 0822

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, 

ансамблів, концертних та циркових організацій 1 901 792 1 901 792 1 901 792

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 17 139 589 17 139 589 10 746 085 3 000 907 17 139 589

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів 5 971 645 5 971 645 3 907 412 1 093 718 5 971 645

1014080 4080 Інші  заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 7 480 666 7 480 666 1 344 390 67 872 0 0 0 0 0 0 7 480 666

1014081 4081 0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і

мистецтва 1 807 666 1 807 666 1 344 390 67 872 1 807 666

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 5 673 000 5 673 000 5 673 000

Програма реалізації громадського бюджету ( бюджету участі) у 

Білоцерківській МТГ на 2021-2023 роки 300 000 300 000 300 000

1018110 8110 0320

Заходи із запобігання  та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 338 500 338 500 338 500

1100000

Управління з питань  молоді та спорту Білоцерківської міської 

ради 65 577 507 65 577 507 35 503 612 6 161 950 0 368 019 0 368 019 0 280 050 0 65 945 526

0100 Державне управління 3 953 922 3 953 922 2 985 236 107 486 0 0 0 0 0 0 0 3 953 922

1110160 0160 0111

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

селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах 3 953 922 3 953 922 2 985 236 107 486 3 953 922

1000 Освіта 726 864 726 864 534 205 60 500 0 0 0 0 0 0 0 726 864

1111070 1070 0960

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми 726 864 726 864 534 205 60 500 726 864

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 14 770 739 14 770 739 8 234 719 1 785 524 0 272 599 0 272 599 0 244 145 0 15 043 338

1113130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 13 947 539 13 947 539 8 234 719 1 785 524 0 272 599 0 272 599 0 244 145 0 14 220 138

1113131 3131 1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної 

цільової соціальної програми "Молодь України" 1 057 000 1 057 000 1 057 000

1113132 3132 1040 Утримання  клубів для підлітків за місцем проживання 12 694 577 12 694 577 8 234 719 1 785 524 272 599 272 599 244 145 12 967 176

1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 195 962 195 962 195 962

- програма сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, 

підтримки сім'ї на 2021-2023 роки 195 962 195 962 195 962

1113140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 823 200 823 200 823 200

5000 Фізична культура і спорт 46 125 982 46 125 982 23 749 452 4 208 440 0 95 420 0 95 420 0 35 905 0 46 221 402

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 3 190 760 3 190 760 3 190 760

1115011 5011 0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту 2 678 885 2 678 885 2 678 885



1115012 5012 0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту 511 875 511 875 511 875

1115020 5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед 

інвалідів 150 000 150 000 150 000

1115022 5022 0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі 

спорту осіб з інвалідністю 150 000 150 000 150 000

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 35 894 872 35 894 872 22 819 542 4 094 296 95 420 95 420 35 905 0 35 990 292

1115031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл 35 894 872 35 894 872 22 819 542 4 094 296 95 420 95 420 35 905 35 990 292

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 4 476 084 4 476 084 4 476 084

1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка  спортивних споруд 4 476 084 4 476 084 4 476 084

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 2 414 266 2 414 266 929 910 114 144 0 0 0 0 0 0 2 414 266

1115061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров"я 

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових 

заходів серед населення регіону 1 770 266 1 770 266 929 910 114 144 1 770 266

1115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 644 000 644 000 644 000

1200000

Департамент житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради 266 846 337 266 846 337 10 964 992 20 729 657 0 142 752 330 0 989 413 0 0 141 762 917 409 598 667

0100 Державне управління 16 711 263 16 711 263 10 964 992 729 657 0 80 413 0 80 413 0 0 0 16 791 676

1210160 0160 0111

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

селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах 14 711 263 14 711 263 10 964 992 729 657 80 413 80 413 14 791 676

1210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000

-програма "Безпечна Білоцерківська МТГ" на 2021-2025 роки"
2 000 000 2 000 000 2 000 000

6000 Житлово-комунальне господарство 194 419 278 194 419 278 0 20 000 000 0 8 065 000 0 0 0 0 8 065 000 202 484 278

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 7 470 000 7 470 000 7 470 000

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населенних пунктів 99 319 278 99 319 278 20 000 000 595 000 595 000 99 914 278

1216071 6071 0640

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 

виробництво (надання) 93 000 000 93 000 000 93 000 000

1216084 6084 0610

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових 

довгострокових кредитів. Наданих громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла 2 100 000 2 100 000 2 100 000

7000 Економічна діяльність 55 715 796 55 715 796 0 0 0 133 646 917 0 299 000 0 0 133 347 917 189 362 713

1217310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства 131 686 917 131 686 917 131 686 917

1217330 7330 0443 Будівництво інших об"єктів комунальної власності 1 200 000 1 200 000 1 200 000

-програма "Безпечна Білоцерківська МТГ" на 2021-2025 роки"
1 200 000 1 200 000 1 200 000

1217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 55 715 796 55 715 796 55 715 796

1217690 7690 Інша економічна діяльність 0 0 0 760 000 0 299 000 0 0 461 000 760 000

1217691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною 

Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 

утворених Верховною радою Автономної республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 760 000 299 000 461 000 760 000

8000 Інша діяльність 0 0 0 0 0 960 000 0 610 000 0 0 350 000 960 000

1218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 960 000 610 000 350 000 960 000

3100000

Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської 

міської ради 2 801 066 2 801 066 2 295 956 0 0 2 562 780 2 452 780 896 160 110 000 5 363 846

0100 Державне управління 2 801 066 2 801 066 2 295 956 0 0 2 562 780 0 2 452 780 0 896 160 110 000 5 363 846

3110160 0160 0111

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

селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах 2 801 066 2 801 066 2 295 956 0 2 562 780 2 452 780 0 896 160 110 000 5 363 846

1500000

Управління капітального будівництва Білоцерківської міської 

ради 4 091 994 4 091 994 3 094 330 120 220 0 21 334 947 0 1 345 947 812 090 36 315 19 989 000 25 426 941



0100 Державне управління 4 091 994 4 091 994 3 094 330 120 220 0 1 345 947 0 1 345 947 812 090 36 315 0 5 437 941

1510160 0160 0111

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

селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах 4 091 994 4 091 994 3 094 330 120 220 1 345 947 1 345 947 812 090 36 315 5 437 941

2000 Охорона здоров"я 0 0 0 0 0 3 500 000 0 0 0 0 3 500 000 3 500 000

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0 3 500 000 3 500 000 3 500 000

7000 Економічна діяльність 16 489 000 0 0 0 0 16 489 000 16 489 000

1517310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства 4 989 000 4 989 000 4 989 000

1517320 7320 Будівництво об"єктів соціально-культурного призначення 11 500 000 0 0 0 0 11 500 000 11 500 000

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 11 500 000 11 500 000 11 500 000

1600000

Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської 

ради 6 224 017 6 224 017 4 553 895 255 736 0 5 490 000 0 190 000 0 0 5 300 000 11 714 017

0100 Державне управління 6 224 017 6 224 017 4 553 895 255 736 0 0 0 0 0 0 0 6 224 017

1610160 0160 0111

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

селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах 6 224 017 6 224 017 4 553 895 255 736 6 224 017

7000 Економічна діяльність 0 0 0 0 0 5 490 000 0 190 000 0 0 5 300 000 5 490 000

1617350 7350 0443

Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації) 5 300 000 5 300 000 5 300 000

1617690 7690 Інша економічна діяльність 190 000 190 000 190 000

1617691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною 

Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 

утворених Верховною радою Автономної республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 190 000 190 000 190 000

2900000

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Білоцерківської міської ради 2 620 431 2 620 431 1 871 864 221 577 0 484 988 0 484 988 0 431 878 0 3 105 419

0100 Державне управління 2 620 431 2 620 431 1 871 864 221 577 0 484 988 0 484 988 0 431 878 0 3 105 419

2910160 0160 0111

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

селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах 2 620 431 2 620 431 1 871 864 221 577 484 988 484 988 431 878 3 105 419

3700000 Управління фінансів Білоцерківської міської ради 8 483 977 6 483 977 4 690 730 203 911 0 14 496 160 14 496 160 0 0 0 14 496 160 22 980 137

0100 Державне управління 6 192 431 6 192 431 4 690 730 203 911 0 0 0 0 0 0 0 6 192 431

3710160 0160 0111

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

селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах 6 192 431 6 192 431 4 690 730 203 911 0 6 192 431

8000 Інша діяльність 2 291 546 291 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 291 546

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу 291 546 291 546 291 546

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 2 000 000 2 000 000

9000 Міжбюджетні трансферти 14 496 160 14 496 160 14 496 160 14 496 160

3719720 9720 0180 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 14 496 160 14 496 160 14 496 160 14 496 160

Всього видатків: 1 828 806 066 1 826 806 066 949 812 169 197 552 104 0 236 369 366 14 496 160 51 311 089 4 754 753 1 867 971 185 058 277 2 065 175 432

Дмитро КИРИШУНСекретар міської ради



Додаток  4

до рішення  міської ради

від        . 12.2021 р. №         - -VІІІ

10527000000

(код бюджету)

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитк

у

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

1100000

Управління з питань молоді та 

спорту Білоцерківської міської 

ради 42 000 42 000 -42 000 -42 000

1118820

Пільгові довгострокові кредити 

молодим сім'ям та одиноким 

молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла та 

їх повернення 42 000 42 000 -42 000 -42 000

1118821 8821 1060

Надання пільгових 

довгострокових кредитів 

молодим сім"ям та одиноким 

молодими громадянам на 

будівництво/придбання житла 42 000 42 000 42 000 42 000

1118822 8822 1060

Повернення пільгових 

довгострокових кредитів 

молодим сім"ям та одиноким 

молодими громадянам на 

будівництво/придбання житла -42 000 -42 000 -42 000 -42 000

Всього 42 000 42 000 -42 000 -42 000

Секретар міської ради Дмитро КИРИШУН

                    Кредитування місцевого бюджету у 2022 році  

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації  

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

бюджету

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 

найменування згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування, усього

загальний 

фонд

спеціальний фонд

разом
загальний 

фонд

спеціальний фонд

разом
загальний 

фонд

спеціальний фонд

разом



Додаток 5

до рішення міської ради

від                  12.2021  №        -    -УІІІ

 

 

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік

10527000000  

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
грн.

код класифікації доходу 

бюджету/код бюджету Всього
1 3

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 398 093 800

99000000000 Державний бюджет України 398 093 800

41040200 7 143 760

10100000000 7 143 760

41051000 7 809 142

10100000000 7 809 142

41053900 7 451 800

10100000000 7 451 800

Х 420 498 502

Х 420 498 502

Х

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим  бюджетам
грн.

код програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету/ код бюджету

код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту /найменування бюджету - отримувача 

міжбюджетного трансферту Всього
1 2 3 4

3719720 9720

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних 

проектів 14 496 160

10100000000 Обласний бюджет Київської області 14 496 160

Х Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 14 496 160

Х Х загальний фонд

Х Х спеціальний фонд 14 496 160

Секретар міської ради                                                                        Дмитро КИРИШУН

Обласний бюджет Київської області

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції

Найменування трансферту /найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту
2

І. Трансферти до загального фонду бюджету

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

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

державного бюджету

Обласний бюджет Київської області

Інші субвенції з місцевого бюджету

Обласний бюджет Київської області

І. Трансферти до загального фонду бюджету

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

загальний фонд

спеціальний фонд



10527000000

(код бюджету)

грн.

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

код Типової 

програмної 

класифіккації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Найменування інвестиційного проєкту

Загальний період 

реалізації 

проєкту  (рік 

початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

проєкту, 

гривень

Обсяг 

капітальних 

вкладень 

мсцевого 

бюджету 

всього, 

гривень

Обсяг капітальних вкладень 

мсцевого бюджету у 2022 

році, гривень

Очікуваний рівень 

готовності проєкту  

на кінець 2022 

року, %

3700000 Управління фінансів
14 496 160

3719720 9720 0180
Субвенція з місцевого бюджету на 

виконання інвестиційних проєктів

Реконструкція нежитлової будівлі (незавершене будівництво) під 

адміністративну будівлю з розміщенням центру надання 

адміністративних та соціальних послуг (в форматі "Прозорий офіс") по 

вул.Театральна 5 в м.Біла Церква Київської області

14 496 160

ВСЬОГО:
14 496 160

5 840 359

РАЗОМ 20 336 519

Дмитро КИРИШУНСекретар міської ради

Об"єкти на умовах співфінансування, відповідно до розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 16.12.2021 № 810 "Про схвалення проєкту рішення Київської обласної ради "Про обласний бюджет Київської 

області на 2022 рік"

Додаток № 6

до рішення міської ради

від       . 12.2021. №      -      -УІІІ

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів у 2022 році

Погашення частини кредиту-позики від міжнародної фінансової організації "Північно екологічна фінансова корпорація

"НЕФКО"



10527000000

       (код бюджету)
грн.

всього
у тому числі бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 33 300 584 30 300 584 3 000 000 0

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
Цільова програма професійного розвитку кадрового потенціалу 

БМР та її виконавчих органів на 2022-2024 роки

рішення міської ради № 

1588-17-VІІI від 

30.09.2021р.

100 000 100 000

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
Програма реалізації громадського бюджету ( бюджету участі) у 

Білоцерківській МТГ на 2021-2023 роки

рішення міської ради № 

254-08-VІІІ від 

28.01.2021

219 000 219 000

0213240 3240 1090 Інші заклади і заходи
2 711 784 2 711 784 0 0

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту та 

соціального забезпечення

Програма щодо залучення міською радою юридичних осіб 

приватного права до надання безоплатної первинної правової 

допомоги в Білоцерківській міській територіальній громаді на 

2021-2024 роки

рішення міської ради № 

44-05-VІІІ   від 

24.12.2020

191 784 191 784

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту та 

соціального забезпечення

Програма використання коштів передбачених в бюджеті 

Білоцерківської МТГ на забезпечення діяльності депутатів міської 

ради на 2021-2023 р.

рішення міської ради №   

250 -08-VІІІ   від 

28.01.2021

2 520 000 2 520 000

0214080 4080 0829
Інші заклади та заходи в галузі культури та

мистецтва
400 000 400 000

0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

дат, заохочення та заслуги перед ілоцерківською міською 

територіальною громадою, здійснення представницьких та інших 

заходів на 2022 рік

рішення міської ради № 

1589-17-VІІІ від    30.09. 

2021

400 000 400 000

0217100 7100
Сільське, лісове, рибне господарство та

мисливство
3 000 000 0 3 000 000

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
Програма розвитку земельних відносин Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 р.р.

рішення міської ради №  

43-05- VІІІ від   

24.12.2020

3 000 000 3 000 000

0217400 7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство
25 000 000 25 000 000 0 0

0217426 7426 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту
Програма розвитку електротранспорту м. Біла Церкви на 2021-

2025 роки 

рішення міської ради № 

5239-96-VII від 

15.05.2020

25 000 000 25 000 000

0217600 7600
Інші програми і заходи, пов"язані з економічною 

діяльністю
500 000 500 000

0217610 7610 0411
Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва

Програма розвитку малого та середнього підприємництва в 

Білоцерківській МТГ на 2021-2023 роки

рішення міської ради № 

531-12-VІІІ від 

29.04.2021

300 000 300 000

Додаток  7

до рішення міської ради

від              .12.2021 р. №            -       -VІІІ

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Дата та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму

Всього загальний фонд

спеціальний фонд

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування місцевої /регіональної програми



2

Продовження додатка 7

всього
у тому числі бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Дата та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму

Всього загальний фонд

спеціальний фонд

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування місцевої /регіональної програми

0217610 7610 0411
Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва

Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного 

клімату в Білоцерківській МТГ на 2021-2023 роки

рішення міської ради № 

357-10-VІІІ від 

25.02.2021

200 000 200 000

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха

Білоцерківська міська цільова програма захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на друге півріччя 2018-2022 р.

рішення міської ради № 

2543-55-VІІ від 

30.08.2018

69 800 69 800

0218200 8200 Громадський порядок та безпека 1 300 000 1 300 000 0 0

0218210 8210 0320
Муніципальні формування з охорони громадського 

порядку

Програма забезпечення діяльності комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради "Муніципальна варта" на 2022-

2024рр.

рішення міської ради № 

1293-16-VІІІ від 

02.09.2021

1 000 000 1 000 000

0218220 8220 0380
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення

Програма з організації та фінансового забезпечення мобілізації, 

призову на військову службу за контрактом, призову на строкову 

військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у 

Білоцерківській міській територіальній громаді на 2022 рік

рішення міської ради № 

1945-21-VІІІ від 

25.11.2021

300 000 300 000

0600000
Управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради
2 844 268 2 844 268 0 0

0611140 1140 Інші  програми, заклади та заходи у сфері освіти

0611142 1142 0990 Інші  програми та заходи у сфері освіти
Програма розвитку системи освіти Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки

рішення міської ради 

№ 66-05-VІІІ від 

24.12.2020.

340 800 340 800

0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2021- 2023 роки

рішення міської ради 

№ 35-05-VIІІ від 

24.12.2020.

1 071 000 1 071 000

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2021- 2023 роки

рішення міської ради 

№ 35-05-VIІІ від 

24.12.2020.

1 116 968 1 116 968

0613240 3240 Інші заклади і заходи

0613242 3242
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Програма розвитку системи освіти Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки

рішення міської ради 

№ 66-05-VІІІ від 

24.12.2020.

90 500 90 500

0613242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Комплексна програма підтримки ветеранів війни та членів сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції/операції 

об'єднаних сил на 2021-2023 роки

рішення міської ради 

№ 55-05-VIІІ від 

24.12.2020.

225 000 225 000
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Продовження додатка 7

всього
у тому числі бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Дата та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму

Всього загальний фонд

спеціальний фонд

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування місцевої /регіональної програми

0700000
Управління охорони здоров"я Білоцерківської

міської ради
15 998 782 15 998 782 0 0

0712150 2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони

здоров"я
15 964 657 15 964 657 0 0

0712151 2151 0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

охорони здоров"я

Міська цільова програма розвитку та фінансової підтримки КНП 

БМР "Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро" на  2022-

2024 роки

рішення міської ради № 

1275-16-VІІІ від 

02.09.2021

1 500 000 1 500 000

0712151 2151 0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

охорони здоров"я

Програма щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на 

ліквідацію та запобіганню поширення на території 

Білоцерківської МТГ гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на 2022 рік

рішення міської ради № 

1943-21-VІІІ від  

25.11.2021

1 201 689 1 201 689

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я

Міська цільова програма забезпечення діяльності та розвитку 

відділення невідкладної медичної допомоги КНП БМР "Міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" на 2022-2024 

роки

рішення міської ради № 

1273-16-VІІІ від 

02.09.2021

8 597 413 8 597 413

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я

Міська цільова програма профілактики стоматологічних 

захворювань дитячого населення Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки

рішення міської ради № 

1279-16-VІІІ від 

02.09.2021

1 000 000 1 000 000

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я

Міська цільова програма безоплатного, пільгового відпуску 

лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення Білоцерківської МТГ та за певними категоріями 

захворювань на 2022-2024 роки

рішення міської ради № 

1276-16-VІІІ від 

02.09.2021

2 655 000 2 655 000

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я

Програма з організації та фінансового забезпечення мобілізації, 

призову на військову службу за контрактом, призову на строкову 

військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у 

Білоцерківській міській територіальній громаді на 2022 рік

рішення міської ради № 

1945-21-VІІІ від 

25.11.2021

1 010 555 1 010 555

0718100 8100
Захист населення і територій від надзвичайних

ситуацій техногенного та природного характеру
34 125 34 125 0

0718110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха

Білоцерківська міська цільова програма захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на друге півріччя 2018-2022 р.

рішення міської ради № 

31-05-VІІІ від 

24.12.2020

34 125 34 125 0

0800000
Управління соціального захисту населення

Білоцерківської міської ради
12 803 858 12 803 858 0 0

0813030 3030

Надання пільг  з оплати послуг зв"язку, інших 

передбачених законодавством пільг окремим 

категоріям громадян та компенсації за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян

5 070 653 5 070 653 0 0
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Продовження додатка 7

всього
у тому числі бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Дата та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму

Всього загальний фонд

спеціальний фонд

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування місцевої /регіональної програми

0813031 3031 1070
Надання інших пільг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства
1 370 653 1 370 653

0813032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв"язку
1 200 000 1 200 000

0813035 3035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд  окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті
2 500 000 2 500 000

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв"язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю

Програма щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на 

ліквідацію та запобіганню поширення на території 

Білоцерківської МТГ гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на 2022 рік

рішення міської ради № 

1943-21-VІІІ від 

25.11.2021

908 238 908 238

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 650 435 650 435

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 

об'єднанням ветеранів і осб з інвалідністю, 

діяльність яких має соціальну спрямованість

Програма фінансової підтримки ветеранських організацій та 

громадських організацій соціального спрямування на 2019-2023 

роки

рішення міської ради № 

3050-60-VІІ від 

29.11.2018.

650 435 650 435

0813240 3240 Інші заклади і заходи 6 174 532 6 174 532

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Програма соціального забезпечення та соціального захисту 

населення "Турбота" на 2017-2022 роки

рішення міської ради № 

1114-35-VІІ від 

07.09.2017.

5 000 000 5 000 000

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Комплексна програма підтримки ветеранів війни та членів сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції/операції 

об'єднаних сил на 2021-2023 роки

рішення міської ради №   

55-05-VIІІ від 

24.12.2020.

475 000 475 000

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Програма соціальної підтримки осіб з обмеженням 

життєдіяльності на 2021-2023 роки

рішення міської ради № 

57-05-VIІІ від 

24.12.2020.

380 000 380 000

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Програма підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб на 2019-

2023 р.

рішення міської ради № 

2886-59-VІІ від 

25.10.2018.

0

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Програма фінансової підтримки ветеранських організацій та 

громадських організацій соціального спрямування на 2019-2023 

роки

рішення міської ради № 

3050-60-VІІ від 

29.11.2018.

319 532 319 532

0900000
Служба у справах дітей Білоцерківської міської 

ради
1 424 753 1 424 753

0913110 3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 

захисту
251 466 251 466

0913112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх

соціального захисту

Комплексна програма подолання дитячої бездоглядності, 

профілактики негативних явищ у дитячому середовищі, 

підтримки сімей з дітьми й розвитку соціальних послуг для сім'ї, 

дітей та молоді "На зустріч дітям" на 2018-2022 роки

рішення міської ради № 

4383-78-VІІ від 

30.09.2019.

251 466 251 466

рішення міської ради № 

58-05 -VІІІ від  

24.12.2020

Програма надання окремих видів пільг  на 2021-2023 роки 



5

Продовження додатка 7

всього
у тому числі бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Дата та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму

Всього загальний фонд

спеціальний фонд

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування місцевої /регіональної програми

0913120 3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими 

категоріями населення
97 727 97 727

0913121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді

Комплексна програма подолання дитячої бездоглядності, 

профілактики негативних явищ у дитячому середовищі, 

підтримки сімей з дітьми й розвитку соціальних послуг для сім'ї, 

дітей та молоді "На зустріч дітям" на 2018-2022 роки

рішення міської ради № 

1803-42-VІІ від 

21.12.2017.

97 727 97 727

0913140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з  

оздоровлення дітей за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які потраждали внаслідок 

ЧАЄС) 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2021- 2023 роки

рішення міської ради № 

35-05-VIІІ від 

24.12.2020.

689 400 689 400

0913240 3240 Інші заклади і заходи 363 000 363 000

0913242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Програма сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді, підтримки сім’ї на 2021-2023 роки

рішення міської ради № 

34-05-VІІІ від   

24.12.2020.

363 000 363 000

0918110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха

Білоцерківська міська цільова програма захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на друге півріччя 2018-2022 р.

рішення міської ради № 

2543-55-VІІ від 

30.08.2018

23 160 23 160

1000000
Управління культури і туризму Білоцерківської

міської ради
6 011 500 6 011 500

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури та мистецтва 5 673 000 5 673 000

1014082 4082 0829 Інші  заходи в галузі культури та мистецтва Програма розвитку культури, мистецтва,духовності та 

туризму  на 2021-2023 р.

рішення міської ради № 

56-05-VІІІ від 24.12.20.
5 373 000 5 373 000

1014082 4082 0829 Інші  заходи в галузі культури та мистецтва
Програма реалізації громадського бюджету ( бюджету участі) у 

Білоцерківській МТГ на 2021-2023 роки

рішення міської ради № 

254-08-VІІІ від 

28.01.2021

300 000 300 000

1018110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха

Білоцерківська міська цільова програма захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на друге півріччя 2018-2022 р.

рішення міської ради № 

2543-55-VІІ від 

30.08.2018

338 500 338 500

1100000
Управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради

 

8 654 162 8 654 162 0 0

1113130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 1 552 962 1 552 962 0 0



6

Продовження додатка 7

всього
у тому числі бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Дата та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму

Всього загальний фонд

спеціальний фонд

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування місцевої /регіональної програми

1113131 3131 1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової програми "Молодь 

України"

Програма сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, 

підтримки сім’ї на 2021-2023 роки

рішення міської ради № 

34-05-VІІІ від   

24.12.2020.

1 057 000 1 057 000

1113132 3132 1040
Утримання клубів для підлітків за місцем 

проживання

Комплексна програма всебічного розвитку дітей та молоді з 

особливими освітніми потребами, у тому числі з аутизмом і 

синдромом Дауна, та підтримки їх сімей на 2021-2023 роки

рішення міської ради № 

582-12-VІІІ від   

29.04.2021.

300 000 300 000

1113133 3133 1040 Інші заходи  та заклади молодіжної політики
Програма сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді, підтримки сім’ї на 2021-2023 роки

рішення міської ради № 

34-05-VІІІ від   

24.12.2020.

195 962 195 962

1113140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з  

оздоровлення дітей за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які потраждали внаслідок 

ЧАЄС) 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2021- 2023 роки

рішення міської ради № 

35-05-VIІІ від 

24.12.2020.

823 200 823 200

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 3 190 760 3 190 760

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

з олімпійських видів спорту Програма розвитку футболу Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки

рішення міської ради № 

36-05-VІІІ від 

24.12.2020.

600 000 600 000

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

з олімпійських видів спорту Програма розвитку та популяризації волейболу Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2019-2022 роки

рішення міської ради № 

37-05-VІІІ від 

24.12.2020.

152 360 152 360

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

з олімпійських видів спорту

Програма розвитку боксу Білоцерківської міської територіальної 

громади на 2022 рік

рішення міської ради №     

-  -VІІІ від 23.12.2021.
300 000 300 000

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

з олімпійських видів спорту
1 626 525 1 626 525

1115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

з неолімпійських видів спорту
511 875 511 875

Програма розвитку фізичної культури та спорту в 

Білоцерківській міській територіальній громаді на 2022-2024 

роки

рішення міської ради № 

1865-19-VІІІ від 

28.10.2021.
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Продовження додатка 7

всього
у тому числі бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Дата та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму

Всього загальний фонд

спеціальний фонд

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування місцевої /регіональної програми

1115020 5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та

реабілітаційної роботи серед інвалідів
150 000 150 000

1115022 5022 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

Програма розвитку фізичної культури та спорту в 

Білоцерківській міській територіальній громаді на 2022-2024 

роки

рішення міської ради № 

1865-19-VІІІ від 

28.10.2021.

150 000 150 000

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 2 143 240 2 143 240

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2021- 2023 роки

рішення міської ради № 

35-05-VIІІ від 

24.12.2020.

1 428 000 1 428 000

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Програма розвитку фізичної культури та спорту в 

Білоцерківській міській територіальній громаді на 2022-2024 

роки

рішення міської ради № 

1865-19-VІІІ від 

28.10.2021.

617 600 617 600

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Програма розвитку та популяризації волейболу Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2019-2022 роки

рішення міської ради № 

37-05-VІІІ від 

24.12.2020.

97 640 97 640

1115060 5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та

спорту
794 000 794 000

1115061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного

здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення

фізкультурно-масових заходів серед населення

150 000 150 000

1115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,

які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність

в регіоні

644 000 644 000

1200000 Департамент ЖКГ Білоцерківської міської ради 394 046 991 252 135 074 141 911 917 0

1210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
Цільова програма "Безпечна Білоцерківська міська територіальна 

громада" на 2021-2023 роки

рішення міської ради № 

68-05-VІІІ від 

24.12.2020.

2 000 000 2 000 000

1216011 6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду

Програма реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства на 2022-2024 роки

рішення міської ради № 

1292-16-VIIІ від 

02.09.2021 

1 000 000 1 000 000

1216011 6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду

Програма співфінансування робіт з капітального ремонту 

багатоквартирних житлових будинків  на 2019-2024 роки

рішення міської ради № 

3551-68-VІІ від 

28.03.2019.

3 000 000 3 000 000

Програма розвитку фізичної культури та спорту в 

Білоцерківській міській територіальній громаді на 2022-2024 

роки

рішення міської ради № 

1865-19-VІІІ від 

28.10.2021.
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Продовження додатка 7

всього
у тому числі бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Дата та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму

Всього загальний фонд

спеціальний фонд

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування місцевої /регіональної програми

1216011 6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду

Програма забезпечення утримання, проведення капітальних 

ремонтів та підвищення якості обслуговування гуртожитків  на 

2018-2022 роки

рішення міської ради № 

2430-53-VII від 

21.06.2018

3 000 000 3 000 000

1216011 6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду

Програма реалізації громадського бюджету ( бюджету участі) у 

Білоцерківській МТГ на 2021-2023 роки

рішення міської ради № 

254-08-VІІІ від 

28.01.2021

470 000 470 000

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населенних пунктів
Програма реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства на 2022-2024 роки

рішення міської ради № 

1292-16-VIIІ від 

02.09.2021 

94 756 200 94 756 200

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населенних пунктів
Програма реалізації громадського бюджету ( бюджету участі) у 

Білоцерківській МТГ на 2021-2023 роки

рішення міської ради № 

254-08-VІІІ від 

28.01.2021

5 158 078 4 563 078 595 000

1216071 6071 0640

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 виробництво (надання)

Програма відшкодування різниці в тарифах на послугу з 

постачання теплової енергії для споживачів категорії "населення" 

КП БМР "Білоцерківтепломережа" на 2021-2022 роки

проєкт 93 000 000 93 000 000

1216084 6084 0610

Витрати, пов"язані з надання та обслуговуванням 

пільгових довгострокових кредитів, наданих 

громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла

Програма з відшкодування  частини витрат на енергоефективні 

заходи для ОСББ Білоцерківської територіальної громади на 2021-

2023 роки ("Енергоефективний дім")

рішення міської ради № 

70-05- VІІІ від   

24.12.2020

1 600 000 1 600 000

1216084 6084 0610

Витрати, пов"язані з надання та обслуговуванням 

пільгових довгострокових кредитів, наданих 

громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла

Програма відшкодування з місцевого бюджету частини відсотків 

за кредитами, залученими ОСББ Білоцерківської МТГ, які беруть 

участь у Програмі підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинкі "ЕНЕРГОДІМ" державної установа 

"Фонд енергоефективності" на 2021-2023 р.

рішення міської ради № 

331 -10-VІІІ від 

25.02.2021

500 000 500 000

1217310 7310 0443
Будівництво об"єктів житлово-комунального 

господарства

Програма реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства на 2022-2024 роки

рішення міської ради № 

1292-16-VIIІ від 

02.09.2021 

131 686 917 131 686 917

1217330 7330 0443 Будівництво інших об"єктів  комунальної власності
Цільова програма "Безпечна Білоцерківська міська територіальна 

громада" на 2021-2023 роки

рішення міської ради № 

68-05-VІІІ від 

24.12.2020.

1 200 000 1 200 000

1217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Програма реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства на 2022-2024 роки

рішення міської ради № 

1292-16-VIIІ від 

02.09.2021 

55 715 796 55 715 796

1218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
Комплексна програма охорони довкілля  в Білоцерківській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки

рішення міської ради № 

334-10-VІІІ від 

25.02.2021 р

960 000 960 000

1500000
Управління капітального будівництва

Білоцерківської міської ради
19 989 000 0 19 989 000 0
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Продовження додатка 7

всього
у тому числі бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Дата та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму

Всього загальний фонд

спеціальний фонд

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування місцевої /регіональної програми

1517310 7310 0443

Будівництво об"єктів житлово-комунального 

господарства

Програма реалізації громадського бюджету ( бюджету участі) у 

Білоцерківській МТГ на 2021-2023 роки

рішення міської ради № 

254-08-VІІІ від 

28.01.2021

4 989 000 4 989 000

1512010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню 

Цільова програма матеріально-технічного забезпечення 

комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської 

ради на 2022-2024 роки

рішення міської ради № 

1278-16-VІІІ від 

02.09.2021

3 500 000 3 500 000

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

Цільова програма матеріально-технічного забезпечення 

комунальних некомерційних підприємсв Білоцерківської міської 

ради на 2022-2024 роки

рішення міської ради № 

1278-16-VІІІ від 

02.09.2021

11 500 000 11 500 000

1600000
Управління містобудування та архітектури

Білоцерківської міської ради 
5 300 000 0 5 300 000 0

1617350 7350 0443 Розроблення схем та забудови територій
Міська цільова програма щодо функціонування та подальшого 

впровадження містобудівного кадастру на 2022-2024 р.р.

рішення міської ради № 

1604-17-VІІІ від 

30.09.2021

300 000 300 000

1617350 7350 0443 Розроблення схем та забудови територій

Програма розроблення містобудівної документації для 

використання Білоцерківською  територіальною громадою на 

період 2021-2023 р.р.

рішення міської ради № 

42-05-VІІІ від 

24.12.2020

5 000 000 5 000 000

Всього 500 373 898 330 172 981 170 200 917 0

Секретар міської ради                                                                                                         Дмитро КИРИШУН                                                        



                                 Додаток 8

                до рішення міської ради

від        .12.2021.   №         -        -УІІІ

10527000000

код бюджету

 (грн.)

1 2 3 4 5 6

Департамент житлово-

комунального господарства 

Білоцерківської міської ради

1218340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів

Виконання робіт по санітарній   

розчистці    водних об’єктів 

Білоцерківської міської територіальної 

громади від мулу, відходів та рослинності.

291 000,00

1218340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів

Екологічно безпечне збирання, 

перевезення, зберігання і утилізація ртуть-

вмісних відходів, елементів живлення та 

небезпечних хімічних речовин, у тому 

числі непридатних або заборонених до 

використання хімічних засобів захисту 

рослин 

50 000,00

1218340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ та винесення об’єктів 

забруднення з території 

Білоцерківської міської 

територіальної громади, прибережних 

смуг та водоохоронних зон водних 

об’єктів 

199 000,00

1218340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів

Проведення природоохоронних акцій 

серед дорослого та дитячого населення 

Білоцерківської міської територіальної 

громади:

«Еко-Пікнік»

70 000,00

1218340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів

Придбання обладнання для збору

 побутових відходів для встановлення на 

територіях прибережних смуг водних 

об’єктів 

250 000,00

1218340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів

Капітальний ремонт: "Поліпшення 

технічного та екологічного стану 

Білоцерківського середнього 

водосховища з метою захисту від 

підтоплення присадибних ділянок та 

житлових будинків в межах вулиці 

Річкова та вулиці Запорізька   м. Біла 

Церква Київської області" 

100 000,00

Всього видатків 960 000,00

Дмитро КИРИШУН

код 

функціональ

ної  

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Назва об'єкту відповідно до проектно-

кошторисної документації

Разом 

видатків на 

поточний рік

Секретар міської ради

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ,

ВИДАТКИ НА ЯКІ У 2022 РОЦІ БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЯ

ЗА  РАХУНОК ЦІЛЬОВОГО ФОНДУ 

Код прграмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів



                                  Додаток  9

до рішення міської ради

                               від         .12.2021. №     -     -УІІІ        

10527000000

код бюджету

(грн.)

1 2 3 4 5 6

Департамент житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради
760 000,00

1217690 7690 Інша економічна діяльність

1217691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

створених Верховною Радою Автономної 

республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених Верховною радою 

Автономної республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади

Святкове оформлення міста 100 000,00

1217691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

ктворених Верховною Радою Автономної 

республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених Верховною радою 

Автономної республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади

Здійснення заходів по виконанню 

робіт по ліквідації наслідків 

стихфйного лиха, пожеж, зсувів, 

підтоплень, тощо 

199 000,00

1217691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

ктворених Верховною Радою Автономної 

республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених Верховною радою 

Автономної республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади

Придбання дерев та багаторічних 

насаджень 
199 000,00

1217691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

ктворених Верховною Радою Автономної 

республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених Верховною радою 

Автономної республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади

Капітальний ремонт ліфтів (в т. ч. 

експертне обстеження та 

періодичний (черговий) 

технічний огляд ліфтів, 

виготовлення ПКД) 

262 000,00

Управління містобудування та архітектури 190 000,00

1617690 7690 Інша економічна діяльність

1617691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

ктворених Верховною Радою Автономної 

республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених Верховною радою 

Автономної республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади

Виготовлення через підрядників 

рекламної продукції соціального 

характеру та сприяння у її 

розміщенні на території м. Біла 

Церква

190 000,00

950 000,00

Дмитро КИРИШУНСекретар міської ради

Всього видатків 

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ,

ВИДАТКИ НА ЯКІ У 2022 РОЦІ БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЯ

ЗА  РАХУНОК ЦІЛЬОВОГО ФОНДУ 

Код прграмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

код 

функціональ

ної  

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Назва об'єкту відповідно до 

проектно-кошторисної 

документації

Разом 

видатків на 

поточний рік



 
   Додаток 10 

                                                                                                                                         до рішення Білоцерківської міської ради 

                                      від  .12.2021 р. №    -    - VIIІ 

                

                          Перелік виконавчих органів Білоцерківської міської ради, на які покладено контроль  

                               за  справлянням неподаткових надходжень та доходів від операцій з капіталом                      

                                                  до бюджету Білоцерківської міської  територіальної громади  

 

Код 

бюджетної 

класифікації 

                                   Найменування доходів 
Виконавчий орган Білоцерківської 

міської ради 

21010800 

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) 

господарських товариств, у статутних капіталах яких є 

майно АР Крим, комунальна власність 

Управління комунальної власності 

та концесії БМР 

21081100 

Адміністративні штрафи та інші санкції Адміністративна комісія БМР, 

Відділ державного архитектурно-

будівельного контролю БМР 

21081700 

Плата за встановлення земельного  сервітуту Управління регулювання земельних 

відносин БМР, Управління 

самоврядного контролю 

22010300 

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 

Управління адміністративних 

послуг БМР 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 

 

Відділ держвного архітектурно-

будівельного контролю БМР (в 

частині послуг, що надає Державна 

архітектурно-будівельна інспекція 

України), 

Управління адміністративних 

послуг БМР, 

Міське фінансове управління БМР 

(у частині контролю правильності 

зарахування до бюджету) 

 

 

 

22012600 
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

Управління адміністративних 

послуг БМР 

22012900 

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань, а також 

плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою 

державною реєстрацією 

Управління адміністративних 

послуг БМР 

22080400 

 

Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності  

Управління комунальної власності 

та концесії БМР, Управління 

самоврядного контролю 

22130000 

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в 

користування на умовах оренди Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласними, районними, 

Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями, місцевими радами  

Управління регулювання земельних 

відносин БМР, Управління 

самоврядного контролю 

24060300 Інші надходження Міське фінансове управління БМР 

24062200 

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках 

державної та комунальної власності, які не надані у 

користування та не передані у власність, внаслідок їх 

самовільного зайняття, використання не за цільовим 

призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару 

ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за 

погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за 

неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим 

невикористанням земельних ділянок 

Управління регулювання земельних 

відносин БМР, Управління 

самоврядного контролю  



24160100 

 

Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності 

(крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) 

Управління комунальної власності 

та концесії БМР 

31030000 

Кошти від відчуження майна, що належить АРК та майна, 

що перебуває в комунальній власності 

Управління комунальної власності 

та концесії БМР, Управління 

самоврядного контролю 

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності та земельних ділянок, 

які знаходяться на території АРК 

Управління регулювання земельних 

відносин БМР, Управління 

самоврядного контролю 

50110000 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами 

місцевого самоврядування та місцевими органами 

виконавчої влади  

Управління містобудування та 

архітектури БМР (у частині 

надходжень за розміщення 

зовнішньої реклами), Департамент 

житлово-комунального 

господарства БМР (у частині 

видалення зелених насаджень) 

 

Секретар міської ради       Дмитро КИРИШУН 



10527000000

(код бюджету)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

код Типової 

програмної 

класифіккації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональн

ої 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального виконавця, найменування згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

 Назва проекту-переможця Загальний обсяг проекту

1200000 Департамент ЖКГ
5 628 078

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів

Капітальний ремонт фасаду з нанесенням діджитал-

муралу "Біла Церква-історичне місто" житлового 

будинку б-р Олександрійський 169 м.Біла Церква

Діджитал-мурал "Біла Церква-

історичне місто"
470 000

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів

Капітальний ремонт водоохоронної зони від моста 

Заярська до вул.Шевченка (облаштування тренувально-

вигульного майданчика для собак) м.Біла Церква

Облаштування тренувально-

вигульного майданчика для 

собак

295 000

1216030 6030 0620
Будівництво об"єктів житлово-

комунального господарства

Виготовлення та встановлення погруддя  отаману 

Михайлу Палію-Сидорянському у селі Сидори

Погруддя отаману Михайлу 

Палію-Сидорянському у селі 

Сидори

300 000

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів
Поточний ремонт парку ім.Т.Г.Шевченка с.Томилівка

Облаштування простору для 

відпочинку "Тарасовими 

стежками"

258 000

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів

Поточний ремонт скверу по вул.Травнева с.Вільна 

Тарасівка

Сквер відпочинку в с.Вільна 

Тарасівка
280 000

Додаток № 11

до рішення міської ради

від          . 12.2021  №           -     -УІІІ

                                                                                                   Перелік

                проектів-переможців, які будуть реалізовуватися у 2022 році у рамках "Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) 

Білоцерківської МТГ  на 2022 рік"
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Продовження додатка 11

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів

Поточний ремонт центрального парку 

вул.Першотравнева, смт Терезине

Благоустрій та озелення 

центрального парку смт 

Терезине

299 998

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів

Поточний ремонт парку вул.Захара Щербини 

с.Мазепинці
Зона відпочинку в с.Мазепинці 214 400

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів
Поточний ремонт парку вул.Польова с.Дрозди

"Молодіжна алея"-місце 

комфортного і затишного 

відпочинку для всіх і кожного

295 000

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів

Поточний ремонт зони відпочинку по вул.Молодіжна 

(перед Церквою Покрови Пресвятої Богородиці) 

с.Сидори

Улаштування площі перед 

Церквою Покрови Пресвятої 

Богородиці с.Сидори

246 000

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів

Поточний ремонт зони відпочинку вул.Гайок м.Біла 

Церква

Сквер відпочинку у м/р Гайок 

м.Біла Церква
300 000

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів
Виготовлення та встановлення велосипедних парковок

Облаштування велосипедних 

парковок у м.Біла Церква
297 480

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів
Виготовлення та встановлення АРТ об"єкту

"Я люблю Дрозди" - АРТ об"єкт 

та фотозона
155 000

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів

Поточний ремонт о.Дитинства (облаштування 

Екостежки) м.Біла Церква
Екологічна стежка 285 000

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів
Поточний ремонт парку вул.Соборна с.Пилипча

Проект створення ландшафтного 

навчально-дослідного центру 

"Екошкола"

230 000

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів

Поточний ремонт об"єкта благоустрою зеленого 

господарства в межах провулку Гірний (встановлення 

малої архітектурної форми "Башти Шухова")

Зменшена копія Башти Шухова 210 000

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів

Виготовлення та встановлення малих архітектурних 

форм (міні-скульптурки "Видатні особи Білої Церкви") Міні-скульптурки "Видатні 

особи Білої Церкви"
300 000
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Продовження додатка 11

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів
Поточний ремонт вул.І.Мазепи с.Мазепинці

Облагородження в"їзду в 

с.Мазепинці
298 200

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів

Виготовлення та встановлення малих архітектурних 

форм (міні-скульптурки "Історичні моменти Білої 

Церкви")

Міні-скульптурки "Історичні 

моменти Білої Церкви"
300 000

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів

Виготовлення та встановлення малих архітектурних 

форм (міні-скульптурки "Історичний побут 

білоцерківців")

Міні-скульптурки "Історичний 

побут білоцерківців"
300 000

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів
Придбання та встановлення еколавки Еко лавки 294 000

1000000 Управління культури і туризму 300 000

1014082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва
Виготовлення та встановлення стендів

Стенди як виглядали вулиці 

Білої Церкви на початку ХХ 

століття

300 000

1500000
Управління капітального 

будівництва
4 989 000

1517310 7310 0443
Будівництво об"єктів житлово-

комунального господарства

Реконструкція території з облаштуванням зони 

відпочинку на березі озера с.Шкарівка

Зона відпочинку "ЧИСТІ 

ДЖЕРЕЛА" с.Шкарівка
2 490 000

1517310 7310 0443
Будівництво об"єктів житлово-

комунального господарства

Будівництво парку в районі будинку № 22 по 

вул.Карбишева в м.Біла Церква

MIIIIIIIKRO PARK (рекреаційна 

зелена зона на Залізничному 

селищі)

2 499 000

Всього громадський бюджет

10 917 078

Дмитро  КИРИШУНСекретар міської ради


