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отг. с. Балаклея 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 5,53 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 5 481 тис грн, що становить 29 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

54 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

179 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   3-10 % (рішення с/р, що увійшли у громаду); 

на 2020 рік -   12 %  

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 55 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Баландино 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 13,25 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 3 392 тис грн, що становить 52 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

302 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

366 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

274 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   5 % (рішення с/р, що увійшли у громаду); 

на 2020 рік -   10 % 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 10 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Березняки 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 5,78 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 2 933 тис грн, що становить 50 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

131 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

354 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

121 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   3 %; 

на 2020 рік -   6 %  

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 9 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг с. Білозір'я 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 5,14 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 8 063 тис грн, що становить 38 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

107 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

317 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   12 % 

на 2020 рік -   12 %. 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 21 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Бобриця 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 8,33 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 3 956 тис грн, що становить 55 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

1 284 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

77 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   8 %; 

на 2020 рік -   10 %  

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 15 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Бужанка 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 7,88 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 3 223 тис грн, що становить 33 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

515 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

281 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   3-9 % (рішення с/р, що увійшли у громаду); 

на 2020 рік -   12 %  

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 11 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг с. Бузівка 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 7,33 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 1 520 тис грн, що становить 29 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

від недосягнення ставки орендної плати: 

8 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

267 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

У порушення пп. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України ставки 

орендної плати за землю на 2019 рік не затверджені. 

        На 2020 – 12 % (рішення від 30.07.2019 №22-3/VII 

https://gromada.org.ua/gromada/buzivska). 
Відповідно до п.п. 12.3.3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про 

встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надсилається в 

електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, 

в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не 

пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується 

застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них. 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 7 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг смт Буки 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 8,15 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 2 393 тис грн, що становить 29 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

від недосягнення ставки орендної плати: 

197 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   8 % 

на 2020 рік -   12 % 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 13 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Великий Хутір 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 13,32 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 4 337 тис грн, що становить 38 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

70 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

425 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік - не прийнято; 

на 2020 рік прописали у рішенні від 27.06.2019 №9-5/VII «максимально -

12 %», тобто ставка не фіксована.  

У порушення пп. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України 

фіксовані ставки орендної плати за землю на 2020 рік не затверджені. 
Відповідно до п.п. 12.3.3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про 

встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надсилається в 

електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, 

в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не 

пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується 

застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них. 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 15 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Вільшана 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 6,17 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 4 931 тис грн, що становить 29 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

420 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

206 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   4,5 %; 

на 2020 рік -   12 %  

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 13 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Водяники 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 8,66 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 2 603 тис грн, що становить 37 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

23 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

496 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

У порушення пп. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України фіксовані 

ставки орендної плати за землю на 2019 не затверджені. 
Відповідно до п.п. 12.3.3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про 

встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надсилається в 

електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, 

в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не 

пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується 

застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них. 

  На 2020 рік – 12% (рішення від 27.06.2019 №8-28/VII). 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 16 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Дмитрушки 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 5,57 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 5 727 тис грн, що становить 26 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

136 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

250 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

94 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   договора. У порушення пп. 12.3 статті 12 Податкового 

кодексу України фіксовані ставки орендної плати за землю на 2019 рік не 

затверджені. 

на 2020 рік – 10% (рішення від 29.08.2019 №12-6/VII). 

 
Відповідно до п.п. 12.3.3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про 

встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надсилається в 

електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, 

в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не 

пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується 

застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них. 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 91 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг смт. Єрки 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 7,49 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 6 157 тис грн, що становить 25 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

від недосягнення ставки орендної плати: 

571 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   4,5 % (5% по непроведених НГО) 

на 2020 рік -   4,5 % (5% по непроведених НГО) 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 9 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг м. Жашків 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 2,14 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 7 013 тис грн, що становить 9 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

209 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

207 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

178 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   10 % 

на 2020 рік -   8 % 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 85 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг с. Зорівка 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 9,24 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 3 573 тис грн, що становить 32 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

218 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

26 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   6%-для діючих договорів оренди, 8% для нових договорів 

оренди (рішення від 04.06.2019 №16). 

на 2020 рік в порушення п.п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу 

України ставки плати за землю не затверджені. 
Відповідно до п.п. 12.3.3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про 

встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надсилається в 

електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, 

в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не 

пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується 

застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них. 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 7 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг с. Іваньки 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 5,75 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 4 056 тис грн, що становить 35 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

1 239 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

138 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   8 % 

на 2020 рік -   12 % 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 24 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг с. Іркліїв 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 7,06 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 3 900 тис грн, що становить 27 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

155 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

451 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

574 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   10%. 

на 2020 рік - 12% - фермерські господарствава, 9 % - сільськогосподарські 

товариства. 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 22 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг м. Кам’янка 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 2,65 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 5 577 тис грн, що становить 12 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

240 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

323 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

231 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   10 % 

на 2020 рік -   10 % 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 89 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

Проблематика бюджетної сфери 

За оперативними даними в бюджеті не закладено кошти на виплату 

заробітної плати у сумі 625 тис грн в т.ч.: 

625 тис грн - освіта (за рахунок освітньої субвенції) 



отг с. Карашина 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 6,15 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 3 577 тис грн, що становить 36 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

1 546 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

191 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   8 % для юр. осіб, 3 % для фіз. осіб 

на 2020 рік -   12 % для юр. осіб, 4,5 % для фіз. осіб 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 21 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Ладижинка 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 6,38 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 7 621 тис грн, що становить 30 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

251 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

496 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

У порушення пп. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України 

фіксовані ставки орендної плати за землю на 2019 - 2020 роки не затверджені. 
Відповідно до п.п. 12.3.3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про 

встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надсилається в 

електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, 

в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не 

пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується 

застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них. 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 88 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Лебедівка 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 9,99 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 2 679 тис грн, що становить 34 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

131 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

277 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

191 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   8 %; 

на 2020 рік -   8 %.  

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 18 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Леськи 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 4,14 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 3 588 тис грн, що становить 33 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

2 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

248 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

433 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   4,5% - 5 % (рішення с/р, що увійшли у громаду); 

У порушення пп. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України 

фіксовані ставки орендної плати за землю на 2020 рік не затверджені. 
Відповідно до п.п. 12.3.3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про 

встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надсилається в 

електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, 

в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не 

пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується 

застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них. 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 20 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Лип’янка 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 14,02 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 2 912 тис грн, що становить 50 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

51 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

65 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

78 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   не приймалися в зв'язку з тим, що землі державної 

власності були передані в Лип'янську ОТГ 18.06.2019року, прийнято у розмірі 

9 % (рішення від 02.09.2019 №15-1/1); 

           на 2020 рік -   9 %. 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 19 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. смт. Лисянка 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 3,01 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 3 245 тис грн, що становить 14 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

624 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

458 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

64 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

У порушення пп. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України 

фіксовані ставки орендної плати за землю на 2019 - 2020 роки не затверджені. 
Відповідно до п.п. 12.3.3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про 

встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надсилається в 

електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, 

в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не 

пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується 

застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них. 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 27 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Литвинець 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 12,23 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 2 829 тис грн, що становить 43 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

993 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

118 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

68 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   не прийнято; 

на 2020 рік -   10 %.  

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 13 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг с. Ліпляве 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 9,11 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 4 147 тис грн, що становить 29 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

642 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

116 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   8 % 

на 2020 рік -   12 % 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 21 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг с. Матусів 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 8,45 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 4 961 тис грн, що становить 50 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

17 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

130 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

882 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   10 % (рішення від 22.02.2019  №20-68/VІІ); 

           на 2020 рік -   за межами 12 %, в межах громади 4% (від 11.07.2019 №26-33/УІІ 

зміни до рішення від 05.06.2019  №24-14/УІІ). 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 15 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Медведівка 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 7,44 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 3 003 тис грн, що становить 39 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

389 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

1 198 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

69 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   не прийнято; 

на 2020 рік -   5,6 %.  

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 14 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Межиріч 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 7,02 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 2 192 тис грн, що становить 29 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

483 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

160 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

151 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   6,5 % СТОВ, 6,5 %- фермерські господарства; 

на 2020 рік -   12 % СТОВ, 10% - фермерські господарства.  

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 12 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

Проблематика бюджетної сфери 

За оперативними даними в бюджеті не закладено кошти на виплату 

заробітної плати у сумі 683 тис грн в т.ч.: 

296 тис грн - освіта (за рахунок освітньої субвенції) 

387 тис грн - освіта (за рахунок власних коштів) 

 та енергоносії у сумі 445 тис грн 

 

Шляхи вирішення 

440 тис грн - спрямування перевиконання доходів бюджету 

 



отг. с. Михайлівка (Драбівський р-н) 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 11,05 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 1 951 тис грн, що становить 34 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

від недосягнення ставки орендної плати: 

55 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   10 %; 

на 2020 рік -   12 %.  

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 13 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Михайлівка (Кам'янський р-н) 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 8,56 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 4 310 тис грн, що становить 35 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

433 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

634 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

181 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   10 % 

на 2020 рік -   12 % 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 22 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг с. Мліїв 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 6,61 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 4 344 тис грн, що становить 31 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

1 564 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

748 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

У порушення пп. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України ставки 

орендної плати за землю на 2019 і 2020 роки не затверджені. 
Відповідно до п.п. 12.3.3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про 

встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надсилається в 

електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, 

в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не 

пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується 

застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них. 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 15 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг с. Мокра Калигірка 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 7,75 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 4 181 тис грн, що становить 28 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

192 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

220 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

104 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   3 %  

на 2020 рік -   10 %  

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 21 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг с. Моринці 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 8,55 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 3 097 тис грн, що становить 45 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

714 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

128 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

25 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   8 % 

на 2020 рік -   8 % 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 6 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг с. Набутів 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 6,98 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 7 146 тис грн, що становить 40 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

120 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

918 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

126 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   8 % 

на 2020 рік -   9 % 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 14 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг с. Паланка 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 6,09 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 6 767 тис грн, що становить 18 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

від недосягнення ставки орендної плати: 

180 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

165 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік - рішення не приймалося; 

на 2020 рік - 10 % 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 19 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Плешкані 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 7,70 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 2 164 тис грн, що становить 21 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

131 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

21 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   4,5%, 8 % (рішення с/р, що увійшли в громаду); 

на 2020 рік -   5 %.  

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 18 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

Проблематика бюджетної сфери 

За оперативними даними в бюджеті не закладено кошти на енергоносії у 

сумі 108 тис грн 

 

Шляхи вирішення 

579 тис грн - спрямування вільних залишків коштів на початок року 

 



отг с. Ротмістрівка 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 10,72 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 5 323 тис грн, що становить 67 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

641 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

279 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

1 385 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   7 % 

на 2020 рік -   9 % 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 27 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

Проблематика бюджетної сфери 

За оперативними даними в бюджеті не закладено кошти на виплату 

заробітної плати у сумі 106 тис грн в т.ч.: 

106 тис грн - освіта (за рахунок освітньої субвенції) 

 

Шляхи вирішення 

927 тис грн - спрямування вільних залишків коштів на початок року 

 



отг. с. Руська-Поляна 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 3,28 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 5 562 тис грн, що становить 18 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

15 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

36 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

304 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   4,5 %; 

на 2020 рік -   9 %. 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 45 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Сагунівка 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 5,12 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 3 573 тис грн, що становить 19 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

212 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

297 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   8 %; 

на 2020 рік -   8 %.  

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 53 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг с. Селище 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 8,29 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 2 064 тис грн, що становить 43 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

від недосягнення ставки орендної плати: 

366 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

750 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   12 %; 

на 2020 рік -   12 %. 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 20 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг с. Соколівка 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 8,18 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 3 450 тис грн, що становить 38 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

105 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

153 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю, затверджені радою на 2019 і 2020 роки 

становлять: 

- для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами 

населеного пункту та фермерського господарства – 12%, 

-  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах 

населеного пункту – 3%. 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 53 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг смт Стеблів 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 5,08 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 5 294 тис грн, що становить 20 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

3 374 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

136 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   12 %; 

на 2020 рік -   12 %. 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 20 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг с. Степанці 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 9,23 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 10 120 тис грн, що становить 16 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

2 647 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

231 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   8 % 

на 2020 рік -   8 % 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 17 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг с. Степанки 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 5,98 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 5 016 тис грн, що становить 26 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

194 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

292 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   5,6 % 

на 2020 рік -   5,6 % 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 38 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Таганча 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 10,25 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 2 261 тис грн, що становить 54 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

541 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

438 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

110 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   4,5 %; 

на 2020 рік -   8 %. 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 9 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг м. Тальне 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 3,30 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 8 157 тис грн, що становить 14 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

545 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

350 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

273 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   8 %  

на 2020 рік -   10 %  

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 94 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Тернівка 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 5,72 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 3 553 тис грн, що становить 33 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

416 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

166 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

62 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   4,5 %; 

на 2020 рік -   12 %.  

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 14 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Хлистунівка 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 6,42 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 4 119 тис грн, що становить 27 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

26 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

432 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   12 %; 

на 2020 рік -   12 %.  

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 12 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Червона Слобода 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 3,71 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 9 482 тис грн, що становить 19 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

274 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

678 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

441 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   4,5 % (рішення с/р, що увійшли у громаду); 

на 2020 рік -   8 %.  

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 62 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. м. Чигирин 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 3,79 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 6 935 тис грн, що становить 16 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

494 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

3 600 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік - рішенням Чигиринької міської ради №473-45/VII від 

27.06.2018  не передбачено у зв’язку з відсутністю земель 

сільськогосподарського призначення; 

на 2020 рік -   12 %.  

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 92 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг. с. Шевченкове 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 4,29 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 2 286 тис грн, що становить 25 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

273 тис грн - від неповної передачі в оренду ріллі; 

від недосягнення ставки орендної плати: 

44 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   10 %; 

на 2020 рік -   10 %.  

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 8 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 



отг м. Шпола 
окремі показники виконання бюджету 

станом на 01.10.2019 

Апарат управління 

Штатна чисельність апарату у відношенні до чисельності населення 

становить 3,71 посад на 1000 жителів (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 5,55). 

Видатки на утримання складають 13 320 тис грн, що становить 13 % у 

фінансових ресурсах бюджету (при середньому по об'єднаних територіальних 

громадах - 23 %). 

 

Додаткові можливості бюджету 

від недосягнення ставки орендної плати: 

746 тис грн - за передані в оренду невитребувані паї (до рівня 12 %) 

416 тис грн - по земельних паях (до середньообласного рівня 9,7 %). 

 

Ставки орендної плати за землю для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (рілля), затверджені радою становлять: 

на 2019 рік -   8 % 

на 2020 рік -   8 % 

 

Надходження до бюджету від акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів на 1 особу становить 53 грн/жителя (при середньому по об'єднаних 

територіальних громадах - 43). 

 

 


