
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про стан виконання  бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної 

територіальної громади за 9 місяців 2020 року 

 

                                   ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ 

 

За 9 місяців 2020 року бюджет громади отримав доходів (враховуючи 

офіційні трансферти) у сумі 115 620,9 тис.грн., або 99,9% від уточненого 

планового показника – 115 715,4 тис.грн., з них до:  

- загального фонду – 107 713,4 тис.грн. (98,7% виконання), що менше 

на              1 458,3 тис.грн. від уточненого планового обсягу 109 171,7 

тис.грн.; 

 - спеціального фонду – 7 907,4 тис.грн. (120,8% виконання), що на                      

1 363,8 тис.грн. більше від уточненого планового обсягу – 6 543,6 тис.грн.  

 

 
 

В цілому у звітному році  надходження до  бюджету громади у 

порівнянні з  2019 роком зменшились на 2 245,4 тис.грн., або на 1,9%.  

 

  Доходи загального фонду за 9 місяців 2020 року зменшились на                         

5 233,1  тис.грн. або на 4,6 % у порівнянні з відповідним періодом 2019 року.  

Існуючі тенденції свідчать, що  спостерігається  падіння приросту доходів 

місцевих бюджетів, основною причиною чого є запроваджених карантинних 

заходів у зв’язку з пандемією COVID19 та зменшенням надходжень 

офіційних трансфертів до бюджету громади.  

Доходи спеціального фонду за 9 місяців 2020 року збільшились на                       

2 987,7 тис. грн. у порівнянні з відповідним періодом 2019 року за рахунок 

збільшення власних надходжень бюджетних установ, а саме відображення в 

обліку як надходження та видатки, переданих до громади закладів культури 

(ЦПК "Ювілейний" та краєзнавчого музею. 

За 9 місяців 2020 року дохідну частину бюджету громади за питомою 

вагою склали: 

- 68,2 % - податки, збори та інші платежі в обсязі – 78 813,5 тис.грн; 

Динаміка надходжень загального та спеціального фондів, 

тис.грн.  
 

Загальний фонд – 112 946,6  
Загальний фонд – 107 713,5 

 

Спеціальний фонд – 7 907,4 
 

Спеціальний фонд – 4 919,7 

- 5 233,1  

9 місяців 2020 року 
 

+ 2 987,7 

9 місяців 2019 року 



- 31,8 % - офіційні трансферти -  36 807,4 тис.грн.. 

 
 

За підсумками  9 місяців 2020 року до бюджету зараховано 78 813,5 

тис.грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів або 99,9% 

уточненого планового показника 115 715,4 тис.грн., з них: 

- до загального фонду – 70 906,1 тис.грн, (98 % виконання), що менше 

на          1 458,3 тис.грн. уточненого планового обсягу 72 364,4 тис.грн.; 

- до спеціального фонду – 7 907,4 тис.грн. (120,8% виконання), що 

більше на    1 363,8 тис.грн. від уточненого планового обсягу 6 543,6 тис.грн. 

 

Надходження офіційних трансфертів в звітному періоді становили                    

36 807,4 тис.грн., або 100 % уточненого планового обсягу та на 9 367,2 

тис.грн. менше за відповідний період 2019 року, або на 20,3%. 

 

Структура дохідної частини  бюджету  
за 9 місяців  2020 року  

 

9 місяців 2019 року 
9 місяців 2020 року 

Податки, 
збори та інші 

платежі               
71 691,7 

Податки, 
збори та інші 

платежі              
78 813,5 

Офіційні 
трансферти          

46 174,6 Офіційні 
трансферти          

36 807,4 

Динаміка дохідної частини  бюджету, 
тис.грн.  

 



 
 

До загального фонду бюджету громади надійшло власних доходів у 

сумі                  70 906,1 тис.грн., або 98 % до затвердженого плану з 

урахуванням змін на                         січень-вересень  2020 року. Темп росту 

доходів порівняно з відповідним періодом минулого року склав 106,2%  (+4 

134,1тис.грн.).  

У структурі доходів найбільшу питому вагу мають податок на доходи 

фізичних осіб (54,2%), плата за землю (20,7%), єдиний податок (15%). 

 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 

По податку на доходи фізичних осіб при уточненому плані на січень-

вересень 2020 року – 40 132,4 тис.грн., фактично надійшло – 38 437,7 

тис.грн., що становить 95,88%. Темп росту у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року становить 106,6 % (+2 385,0 тис.грн.), що 

пояснюється збільшенням фонду оплати праці за рахунок: 

- зростання мінімальної заробітної плати до 4723,0 грн.. 

Податок на доходи 

фізичних осіб, 

податок на прибуток 

23353,4 тис.грн. 
 (29,6%) 

Акцизний податок 

3064,3 тис.грн. 
 (3,9%) Податок на 

нерухоме майно 

 578,5 тис.грн. 
 (0,8%) 

Плата за землю; 

8235,9 тис.грн. 
(10,4%) 

Єдиний податок 

6896,8 тис.грн. 
(8,7%) 

Транспортний 

податок 

 50,5 тис.грн. 
 (0,06%) 

Плата за надання 

адмінпослуг, 

адмінштрафи та 

збори 

485,1 тис.грн. 
 (0,6%) 

Державне мито;           

39,4 тис.грн.  
(0,04%0 

Рентна плата 

 54,4 тис.грн. 
 (0,06%) 

Офіційні 

трансферти                

28802,0 тис.грн. 
 (36,5%) 

Власні надходження 

бюджетних установ 

 7143,2 тис.грн. 
(9,1%) 

Екологічний 

податок; 

32,4 тис.грн. 
(0,04%) 

Інші надходження 

123,3 тис.грн.  
 (0,2%) 



 
 
Податку на майно, відмінне від земельної ділянки за 9 місяців 2020 

року надійшло до бюджету ОТГ у сумі  1005,9 тис.грн., що на 80,2 тис.грн. 

більше за аналогічний період минулого року. 

Плата за землю 
При плані на січень-вересень 2020 року -  14 385,1 тис.грн. фактично 

надійшло -  14 709,2 тис.грн., що становить 102,3 %. У  порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на  83,6 

тис.грн.,  або на 0,6% . 

 

Структура динаміки надходжень плати за землю у розрізі 

платежів за 9 місяців 2020 року 
 

 

 

Надходження податку на доходи фізичних осіб за 9 м-в 
2019 р.    -        

36 052,7 тис.грн. 

Надходження податку на доходи фізичних осіб за 9 м-в 
2020 р. -    

38 437,7 тис.грн. 

Темп росту становить  - 106,6% ( +2 385,0 тис.грн.)  

Земельний податок з юридичних осіб 

9 м-в 2019 року -  

2 574,0 тис.грн. 

9 м-в 2020 року -  

2 403,6 тис.грн. 

Темп росту, % 

93,4  

(-170,4 тис.грн.) 

Земельний податок з фізичних осіб 

9 м-в 2019 року -  

697,1 тис.грн. 

9 м-в 2020 року - 

 701,6 тис.грн. 

Темп росту, %  

 100,6  

(+4,5 тис.грн.)                 



 
 

Транспортного податку за 9 місяців 2020 надійшло до бюджету у сумі          

77,6 тис.грн., що  становить 41,4% до плану, та на 67,2 тис.грн. менше ніж за 

відповідний період 2019 року. 

 

Єдиний податок 

 

Виконання єдиного податку при уточненому плані на січень-вересень 

2020 року становить 106,1% (10 014,2 тис.грн.). Темп  росту у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року становить 116,9% (надходження 

збільшились на                          1 535,4 тис.грн.).  

 

 

Структура динаміки надходжень зі сплати єдиного податку  

у розрізі платежів  

 

 
 

Акцизного податку з пального (виробленого в Україні) та акцизного 

податку з пального (ввезеного на митну територію Україні) до бюджету 

Орендна плата з юридичних осіб 

9 м-в 2019 року  - 

9 691,3 тис.грн. 

9 м-в 2020 року -  

9 858,9 тис.грн. 

 

Темп росту, %       

92,7 

(+167,6 тис.грн.) 

 

Орендна плата з фізичних осіб 

9 м-в 2019 року -  

1 663,2 тис.грн. 

9 м-в 2020 року -  

1 745,2 тис.грн. 

Темп росту, %          

104,9 

(+82,0 тис.грн.) 

 

Єдиний податок з 
юридичних осіб 

9 місяців 2019 року  

319,0 тис.грн.                 

9 місяців 2020 року 

  279,0 тис.грн. 

Темп росту  - 87,5%,              
(-40,0 тис.грн.) 

Єдиний  податок з 
фізичних осіб 

9 місяців 2019 року 

5408,3 тис.грн. 

9 місяців 2020 року 

5548,9 тис.грн.  

Темп росту - 102,6%, 
(+140,6 тис.грн.) 

Єдиний податок з с/г 
товаровиробників 

9 місяців 2019 року 

3364,8 тис.грн. 

9 місяців 2020 року 

4799,6 тис.грн.  

Темп росту - 142,6%,  
(+1434,8 тис.грн.)  



громади за 9 місяців 2020 року надійшло в сумі 3 205,8 тис. грн., що на 973,1 

тис.грн. (76,7%) менше від планового показника та на 84,3 тис.грн. більше  

ніж за аналогічний період 2019 року. 

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів отримано 1 844,7 тис.грн. (97,8% до 

планового завдання на звітний період,  та більше ніж за відповідний період 

минулого року на 7,1%, або на 126,7 тис.грн.).  

 

Податку на прибуток комунальних підприємств до бюджету ОТГ 

надійшло 12,1 тис.грн. 

Рентної плати, а саме, за користування надрами,  за 9 місяців 2020 

року надійшло в сумі 103,9 тис.грн. при плані 73,3 тис.грн., що становить 

141,7%. 

 

Неподаткові надходження 

 
Планові показники неподаткових платежів за 9 місяців 2020 року  

становлять 699,1  тис.грн.,  фактичні надходження склали  881,7 тис.грн., або 

126,1% до уточненого плану. Основні надходження забезпечили: 

- інші надходження (адміністративні штрафи, санкції) становлять              

270,0 тис.грн., що на 127,5 тис.грн. більше від плану; 

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 

35,0 тис.грн., що становить 119,9 % до планового завдання  (на  2,6 тис.грн. 

більше від минулого року); 

- плата за надання інших адміністративних послуг при плані                  

409,0 тис.грн. надходження складають 283,3 тис.грн., або 69,3%; 

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень – 194,4 тис. грн., що становить 168% до 

плану, у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження 

збільшились на 12,6 тис.грн., або на 6,9%); 

- державне мито – 72,4 тис. грн. В  порівнянні з аналогічним періодом 

2019 року надходження зменшились на 15,2 тис.грн.; 

- інші неподаткові надходження  складають 26,6 тис.грн. 

 

Офіційні трансферти загального фонду 

 
За  9 місяців 2020 року до загального фонду  бюджету громади 

надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 36 807,3  тис.грн., у тому 

числі:  

 дотацій у сумі 2 954,6 тис.грн.; 

 субвенцій з державного бюджету у сумі 31 639,5 тис.грн., у тому 

числі: 

- освітня субвенція з державного бюджету – 28 172,0 тис.грн., або 

100%;  

- медична субвенція з державного бюджету – 3 467,5 тис.грн., або 

100%. 



 субвенцій з місцевого бюджету у сумі  2 213,2 тис.грн., або 

100% у тому числі: 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 702,5 тис.грн., або 100%; 

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 96,5 тис.грн., або 

100%; 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 401,2 тис.грн., або 100%; 

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 466,4 тис.грн., або 100%; 

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, 

що утворився на початок бюджетного періоду – 32,9 тис.грн., або 100%; 

- субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 157,8 тис.грн., або 100%;  

- інші субвенції з місцевого бюджету – 355,9 тис.грн., або 100%. 

 

Спеціальний фонд 

 

Надходження по спеціальному фонду за  9 місяців 2020 року складають                

7 907,4 тис.грн., при плані – 6 543,6 тис.грн. 

Природоохоронний фонд складає 55,4 тис. грн., а саме: 

- екологічного податку надійшло 40,7 тис.грн., або 94,8% виконання 

плану, до відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 

1,3 тис.грн., або на 3,1%; 

- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності надійшло 14,7 тис.грн. 

За 9 місяців 2020 року надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва складають 94,4 

тис.грн. 

Власні надходженнях бюджетних установ становлять 7 757,6 

тис.грн.,  проти відповідного періоду минулого року надходження 

збільшились на  5023,2 тис.грн. 

 

                                   ВИКОНАННЯ ВИДАТКІВ 

 
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки бюджету 

громади за 9 місяців 2020 року проводились відповідно до помісячного 

розпису бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним 

розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Новоукраїнської 

міської ради від 20.12.2019 року №1538 "Про  бюджет Новоукраїнської 

міської об"єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами). 



Видаткова частина загального фонду бюджету громади за 9 місяців 

2020 року виконана у сумі  100406,5 тис. грн. при уточненному плані на 

вказаний період   118429,8 тис. грн., або на 84,8 %.  

Значну частину становлять видатки по галузі освіта – 68,7%, у т.ч. 

видатки на надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими) – 2,5 %,  державне управління – 10,8 %, соціальний захист та 

соціальне забезпечення –         4,5 %, культура і мистецтво –  4,8 %, житлово-

комунальне господарство – 3,5 %, міжбюджетні трансферти – 4,7 %.  

Переважна частина коштів загального фонду міського бюджету 

використана на соціально-культурну сферу та становить 83808,7 тис. грн. при 

уточненному плані на вказаний період – 96931,6  тис. грн., що становить 86,5 

% або 83,5 % від загальної суми видатків громади. 

Видатки на галузь освіта становлять 68939,4 тис. грн. при уточненому 

плані на вказаний період – 79117,2 тис. грн. (87,1%), в т.ч. видатки на 

надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, 

художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) – 

2477,3 тис. грн. при уточненому плані – 2649,6 тис. грн. (93,5%).  

По галузі культура і мистецтво видатки становлять 4863,1 тис. грн. при 

уточненому плані  6389,9 тис. грн. (76,1%). 

На утримання ДЮСШ та проведення заходів з фізичної культури і 

спорту бюджетом на 9 місяців 2020 року передбачені  кошти в сумі 2765,7  

тис. грн., фактично використано 2017,8 тис. грн. (73,0%). 

На соціальний захист та соціальне забезпечення заплановано в бюджеті 

на       9 місяців 2020 року 5191,3 тис. грн., фактично використано –  4520,9 

тис. грн. (87,1%). 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції у сумі 3467,5 

тис. грн. у повному обсязі перерахована до районного бюджету. 

Видаткова частина спеціального фонду бюджету громади  за 9 місяців        

2020 року виконана у сумі 13395,3 тис. грн. при уточненному плані на 

вказаний період 18778,4 тис. грн., або на 71,3 %.  

Значну частину від видатків спеціального фонду громади становлять 

видатки по галузі освіта – 20,5%, у т.ч. видатки на надання спеціальної освіти 

школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими) – 0,5 %, соціальний захист та 

соціальне забезпечення –    8,5 %,  культура і мистецтво –  32,7 %, економічна 

діяльність – 35,6 %,.  

 

Структура видаткової частини міського бюджету за галузями  за  
  9 місяців 2020 року (загальний, спеціальний фонди) 



 
При фінансуванні бюджетних установ та закладів за 9 місяців 2020 

року в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених 

статтях витрат, визначених рішенням Новоукраїнської міської ради від 

20.12.2019 року №1538 "Про  бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік", видатки загального фонду  яких 

становлять 92566,1 тис. грн., що складає 92,2% від загального обсягу 

видатків, у тому числі на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 

78314,3 тис. грн. (78,0%), на медикаменти та перев`язувальні матеріали –    

9,2 тис. грн., на продукти харчування – 821,3 тис. грн. (0,8%), оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв – 7971,7 тис. грн. (7,9%), поточні 

трансферти органам державного управління інших рівнів – 4715,7 тис. грн. 

(4,7%), інші виплати населенню – 733,9 тис. грн. (0,7%). 

         За 9 місяців 2020 року забезпечено своєчасну виплату заробітної плати 

працівникам бюджетних установ та стовідсоткову оплату за спожиті 

бюджетними установами енергоносії і комунальні послуги, що дало змогу не 

допустити кредиторської заборгованості із зазначених виплат. 

Видатки спеціального фонду проведені на суму  

13395,3 тис. грн., з них найвагоміші: придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування – 6621,2 тис. грн. (49,4%), з них найбільші: 

отримано спецавтомобіль KrASZ-YDST52 від Міністерства соціальної 

політики України  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

14 березня 2018 року №189 "Деякі питання використання 

коштів,передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально 

обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю, які мають 

порушення опорно – рухового апарату" після проведення тендеру на 

закупівлю даних автомобілів, та поставлено на облік Центром соціальних 

послуг Новоукраїнської міської ради у сумі 1058,0 тис.грн.,  в рамках 

Соціальний 
захист та 
соціальне 

забезпечення 
5656,3 
5,0% Фізична культура 

і спорт 
2017,8 
1,8% 

Житлово-
комунальне 

господарство 
3786,1 
3,3% 

Освіта 
71688,0 
63,0% 

Культура і 
мистецтво 

9237,3 
8,1% 

Державне 
управління 

10869,8 
9,6% 

Міжбюджетні 
трансферти 

4786,7 
4,2% 

Економічна та 
інша 

діяльність(землеу
стрій, 

дороги,інфрастру
ктура, 

соцекономічний 
розвиток та інші) 

5759,8 
5,0% 



програми DOBRE для інклюзивно-ресурсного центру громади отримано 

підіймальну платформу STRATOS (OMEGA) на суму 498,6 тис.грн. та нове 

обладнання. На реалізацію проекту "Безпечна та розумна школа" витрачено 

коштів у сумі 257,0 тис.грн., на придбання обладнання для харчоблоку 

Новоукраїнської ЗШ І-ІІІ ступенів № 6 –  142,8 тис.грн., у тому числі за 

рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду - 96,6 тис.грн., на 

закупівлю комп"ютерного обладнання для початкових класів витрачено 

коштів у сумі 164,0 тис.грн., у тому числі за рахунок субвенції з місцевого 

бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти "Нова українська школа" – 140,0 тис.грн. На організацію благоустрою 

населених пунктів на придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування витрачено коштів у сумі  192,7 тис.грн., з них: система 

відеоспостереження, автобусні зупинки, дорожні знаки, контейнери, 

альтанки, тренажери, ігровий комплекс та інші основні засоби.  

Також, згідно рішення Новоукраїнської міської ради від 10 грудня 2019 

року № 1504 "Про прийняття бюджетних установ та майна із спільної 

власності територіальних громад міста і сіл Новоукраїнського району у 

комунальну власність Новоукраїнської міської об"єднаної територіальної 

громади"  та наказу начальника відділу культури і туризму виконавчого 

комітету Новоукраїнської міської ради від 22 травня 2020 року №26-од 

прийнято безоплатно бюджетні установи, а саме: Новоукраїнський 

центральний палац культури "Ювілейний" та краєзнавчий музей 

Новоукраїнського району  та майно на суму 4263,7 тис.грн., у т. ч. 

обладнання і предмети довгострокового користування на суму 3654,1 

тис.грн.; капітальний ремонт – 1267,8 тис. грн.(9,5%), у тому числі на 

реалізацію проєкта "Капітальний ремонт котельні з заміною котлів в 

Новоукраїнському КДНЗ №1 "Ромашка" за адресою: Кіровоградська обл., м. 

Новоукраїнка, вул. Покровська, 79/18" витрачено коштів у сумі 1092,7 

тис.грн., на виготовлення та експертизу проектно-кошторисної документації 

з капітального ремонту котельні закладів освіти витрачено                55,1 

тис.грн., тротуарів та доріг – 90,5 тис.грн., на технагляд та завершення 

капітального ремонту з утеплення фасадів філії №1 МПК "Ювілейний" 

витрачено 29,5 тис.грн.; реконструкція та реставрація – 3536,5 тис. 

грн.(26,4%), а саме  за виготовлення, експертизу проектно-кошторисної 

документації, авторські та технагляди та фактичне виконання робіт з 

реконструкції вуличного освітлення– 1845,1 тис.грн., за виконання робіт з 

реконструкції території парку "Сквер на Соборній" – 667,2 тис.грн., 

технагляд та фактичне виконання робіт з реконструкції очисних споруд на 

території громади – 1024,2 тис.грн., у тому числі за рахунок залишку коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій станом на 01 січня 

2020 року на реконструкцію очисних споруд профінансовано коштів у сумі 

497,5 тис.грн..  

 



Структура видаткової частини міського бюджету за економічною 

класифікацією видатків за 9 місяців  2020 року (загальний, спеціальний 

фонди) 

 
 

 
         

 

Підводячи підсумки виконання бюджету міської об'єднаної 

територіальної громади за 9 місяців поточного року дохідна частина 

загального та спеціального фондів становить 115620,9 тис.грн. (99,9% від 

уточненого плану на вказаний період). Видатки по загальному та 

спеціальному фондах виконано на загальну суму –  113801,8 тис. грн. (82,9 % 

від уточненого плану на вказаний період).  

Видатки за 9 місяців поточного року по заробітній платі працівникам 

бюджетної сфери та видатки за спожиті бюджетними установами енергоносії 

і комунальні послуги, що фінансуються з бюджету громади проведено 

своєчасно та в повному обсязі. Станом на 01.10.2020 року  заборгованість з 

виплат по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ 

відсутня.  

Оплата праці і 
нарахування на 
заробітну плату 

78480,8 
69,0% 

Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

3189,4 
2,8% 

Продукти харчування 
1501 
1,3% 

Оплата послуг (крім 
комунальних) 

4500,6 
4,0% 

Оплата електроенергії 
1087,4 
1,0% 

Оплата водопостачання 
та водовідведення  

169,9 
0,1% 

Оплата інших 
енергоносіїв 

6971,7 
6,1% 

Поточні трансферти 
5325,7 
4,7% 

Соціальне 
забезпечення 

733,9 
0,6% 

Видатки на 
відрядження 

28,1 
0,0% 

Медикаменти 
9,7 

0,0% 

Інші поточні видатки 
83,8 
0,1% 

Дослідження і 
розробки, окремі 

заходи по реалізації 
державних програм 

223,3 
0,2% 

Придбання обладнання 
і предметів 

довгострокового 
користування 

6621,2 
5,8% 

Капітальний ремонт 

інших об"єктів 

1267,8 

1,1% 

Реконструкція та 
реставрація інших 

об'єктів 
3536,5 
3,1% Капітальні трансферти 

органам державного 
управління інших рівнів 

71 
0,1% 



За 9 місяців 2020 року відсутня кредиторська заборгованість по 

загальному та спеціальному фондах бюджету громади. Станом на 01 жовтня 

2020 року існує дебіторська заборгованість  по загальному фонду у сумі 17,5 

тис.грн., у тому числі: по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентарю (передплата періодичних видань) для закладів освіти. Також існує 

дебіторська заборгованість  по спеціальному фонду у сумі 141,1 тис.грн., у 

тому числі: по придбанню продуктів харчування для закладів освіти. 

 

Начальник фінансового управління                                                         А. 

Колпак                                

 

ПРОЕКТ 

 

від 30 жовтня 2020 року                                                                         № 197 

                                                           
Про затвердження титульного 

списку на капітальні видатки бюджету  

Новоукраїнської міської об'єднаної  

територіальної громади на 2020 рік 

в новій редакції 

 

Відповідно до підпункту 1 пункту а статті 32, частини другої статті 64  

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", беручи до уваги 

рішення міської ради від 20 грудня 2018 року № 1538 "Про бюджет 

Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" із 

змінами та доповненнями, відповідно до Закону України "Про Державний 

бюджет на 2020 рік", - 

 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

                                                                        

1. Затвердити титульний список на капітальні видатки бюджету 

Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік в 

новій редакції (додається). 

 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Новоукраїнської  

міської ради провести фінансування в межах коштів, передбачених 

бюджетом на 2020 рік. 

 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на  начальника 

фінансового управління виконавчого комітету міської ради Колпак А.П.  

 

Міський голова                                                                                 О. Корінний 

ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК 

капітальних видатків  бюджету Новоукраїнської  міської об'єднаної територіальної громади 

на 2020 рік  

  

  

 



№ 

з/п 
Найменування об’єкту 

Обсяг 

фінансування 

Код 

КЕКВ 

1 2 3   4 

  Міська  рада      

КПКВКМБ 0110150: "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради 

(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" 

1 

Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування (для придбання причепа автомобільного для 

Мар'янопільського старостату виконавчого комітету 

Новоукраїнської міської) 

17 000,00   3110 

РАЗОМ за КПКВКМБ 0110150: 17 000,00   - 

КПКВКМБ 0116013: "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства" 

1 Придбання насосу 11 480,00   3110 

2 придбання станції керування Роднік - м  6 700,00   3110 

    18 180,00     

КПКВКМБ 0116030: "Організація благоустрою населених пунктів" 

1 

Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

експертизи "Капітальний ремонт тротуару по вул. Соборній (від 

пров. Лікарняного до буд. № 137 по вул. Соборній) в м. 

Новоукраїнка, Кіровоградської області" в сумі  33000 грн.  

33 000,00   3132 

2 

Проведення експертизи по проекту "Капітальний ремонт 

(відновлення) частини тротуару по вул. Соборній від вул. 

В.Демченка до пров. Харківського в м. Новоукраїнка 

Кіровоградської області"  

6 500,00   3132 

3 

Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування (придбання системи відеоспостереження   на 

виконання у 2020 році "Комплексної програми попередження та 

припинення протиправних дій у сфері державної безпеки, 

профілактики злочинності та цивільного захисту населення на 

території  Новоукраїнської міської  об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки" ) 

50 000,00   3110 

4 Виготовлення та встановлення двох автобусних зупинок 44 000,00   3110 

5 

Реалізація міні-проекту "Веселий двір" переможця конкурсу 

міні-проектів Новоукраїнської міської об'єднаної 

територіальної громади "Влада і громада - разом!" -  на 

облаштуваня майданчика із встановленням спортивного 

комплексу, альтанки, гойдалки, лавок.:  альтанка - 17488 грн., 

гойдалка - 15132 грн., придбання вулично-спортивного 

комплексу  "Старт- 1" - 16900 грн.  

49 520,00   3110 

6 

Реалізація міні-проекту "Облаштування спортивного 

майданчика для ігрових видів спорту" переможця конкурсу 

міні-проектів Новоукраїнської міської об'єднаної 

територіальної громади "Влада і громада - разом!" -  на 

придбання та облаштування  спортивного майданчику для гри у 

футбол, волейбол, баскетбол, придбання  воріт по футболу та 

гандболу -2 шт. по 8850 грн = 17700 

17 700,00   3110 

7 

Реалізація міні-проекту "Спортивний двір" переможця конкурсу 

міні-проектів Новоукраїнської міської об'єднаної 

територіальної громади "Влада і громада - разом!" -  на 

12 521,00   3110 



придбання тенісного столу - 12521 

8 

реалізацію міні-проекту "Облаштування зони відпочинку біля 

ставка в с.Марянопіль" переможця конкурсу міні-проектів 

Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади 
"Влада і громада - разом!" -  на придання альтанок  2 шт по 

16000=32000 

32 000,00   3110 

9 

Реалізація міні-проекту "Здорові діти - здорова нація" 

переможця конкурсу міні-проектів Новоукраїнської міської 

об'єднаної територіальної громади "Влада і громада - разом!" -  

на придання двох вуличних тренажерів 

24 625,00   3110 

10 

Виготовлення та встановлення контейнеру (вагончика) для 

чергового на місці видалення відходів (смітєзвалище) по 

вул.Чайкрвського 

30 000,00   3110 

11 Придбання трьох світлодіодних знаків дорожнього руху 24 450,00   3110 

РАЗОМ за КПКВКМБ 0116030: 324 316,00   - 

КПКВКМБ 0116083: "Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб 

з їх числа" 

1 
Виплата грошової компенсації за належні для отримання 

житлові приміщення для дітей з метою придбання житла 
1 707 170,00   3240 

РАЗОМ за КПКВКМБ 0117130: 1 707 170,00   - 

КПКВКМБ 0117330: "Будівництво інших об'єктів комунальної власності" 

1 

Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою 

для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка "Сквер на Соборній", 

що буде виконуватись за кошти  бюджету розвитку  

Новоукраїнської  міської об'єднаної територіальної громади, 

кошти  Програми МТД DOBRE та інші не заборонені 

законодавством кошти 

2250000,00 3142 

2 

Реконструкція центрального міського стадіону за адресою: вул. 

Гіталова, 13/74 м. Новоукраїнка Кіровоградська область (з 

виготовленням проектно- кошторисної документації) - 

співфінансування 

200000,00 3142 

3 

Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП – 130  по   

вул. Шевченка, Одеська, пров. Ковальський, Рильського  в м. 

Новоукраїнка   Кіровоградської області  

550000,00 3142 

4 

Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП – 670  по   

вул. Андріяша, Благодатна, Героїв України в  м. Новоукраїнка 

Кіровоградської області 

800000,00 3142 

5 

Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП – 105  по 

вул. Героїв України, Покровська, Шевченка, Соборна  в м. 

Новоукраїнка, Кіровоградської області 

330000,00 3142 

6 

Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-30 по  вул. 

Благодатна, Шевченка, пров. Ушинського в м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області  

351049,00 3142 



7 

Реконструкція мереж вуличного освітлення від МТП-2 по  вул. 

Волошкова, Каховська, Паризька пров. Херсонський в м. 

Новоукраїнка, Кіровоградської області(виготовлення проектно-

кошторисної документації та проведення експертизи) 

33000,00 3142 

8 

Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП – 4  по  

вул. Івана Богуна, Федора Левицького, Набережна, пров. 

Злагоди  в м. Новоукраїнка, Кіровоградської області 

(виготовлення проектно-кошторисної документації та 

проведення експертизи) 

27000,00 3142 

9 

Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП – 79  по    

вул. Сільськогосподарська, Достоєвського, Сосюри, Сковороди, 

Карпенка Карого в  с. Звірівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області (виготовлення проектно-кошторисної 

документації та проведення експертизи) 

27000,00 3142 

10 

Капітальний ремонт (відновлення) частини тротуару по вул. 

Соборній від вул. В.Демченка до пров. Харківського в м. 

Новоукраїнка Кіровоградської області 

648484 3132 

РАЗОМ за КПКВКМБ 0117330: 5 216 533,00   - 

КПКВКМБ 0117362: "Виконання інвестиційних проектів в рамках підтримки 

розвитку об'єднаних територіальних громад" 

1 

Співфінансування інвестиційних проектів, які передбачається 

фінансувати у 2020році в рамках формування інфраструктури 

об'єднаних територіальних громад 

0,00 3132 

РАЗОМ за КПКВКМБ 0117362: 0,00   - 

КПКВКМБ 0117363: "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" 

1 

Реконструкція очисних споруд  по вул. Мокряка  у 

м.Новоукраїнка, Кіровоградської обл., продуктивністю 200 

м3/доб.(Коригування)   

1 963 896,00   3142 

  
 - обсяг залишку коштів субвенції з державного бюджету 

місцевому бюджету станом на 01 січня 2020 року 
497518,00 3142 

   - обсяг коштів з міського бюджету 1 466 378,00   3142 

        

РАЗОМ за КПКВКМБ 0117363: 1 963 896,00   - 

КПКВКМБ 0117461: "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" 

1 
Капітальний ремонт вул. Гагаріна від вул. В. Демченка до вул. 

Покровської у м. Новоукраїнка  Кіровоградської області 
0,00   3132 

2 

Капітальний ремонт вул. Паризької (від вул. Піщанобрідської 

до пров. Херсонський) (проведення державної експертизи та 

перерахунок проектно-кошторисної документації, яка пройшла 

коригування в ціни 2020 року) 

61 489,00   3132 

3 

Капітальний ремонт вул. Благодатна від будинку №105 до 

будинку 143 в м. Новоукраїнка   Кіровоградської області 

(виготовлення проектно-кошторисної документації та 

проведення експертизи) 

100 000,00   3132 



4 

Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування ( на  реалізацію проекту З 

МІЖМУНІЦИПАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ГРОМАД, 

для придбання спецтехніки (ремонтера і тягача) для ремонту 

доріг,  що буде виконуватись за кошти  бюджету   

Новоукраїнської  міської об'єднаної територіальної громади, 

кошти  Програми МТД DOBRE та інші не заборонені 

законодавством кошти ) 

1 300 000,00   3110 

РАЗОМ за КПКВКМБ 0117461: 1 461 489,00   - 

КПКВКМБ 0119770: "Інші субвенції з місцевого бюджету" 

1 

Cубвенція районному бюджету на придбання двох 

електрокардіографів 12-ти канальних з передачею  даних КНП 

"Новоукраїнська центральна  районна лікарня" Новоукраїнської 

районної ради 

71 000,00   3220 

РАЗОМ за КПКВКМБ 0119770: 71 000,00   - 

РАЗОМ  по міській раді 
10 779 

584,00   
  

Відділ освіти міської ради 

КПКВКМБ 0611010: "Надання дошкільної освiти" 

1 

Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування (придбання спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку згідно  рішення обласної ради від 10 

грудня 2019 року № 715  ) 

17 206,00   3110 

   - обсяг субвенції з державного бюджету місцевому бюджету 17 206,00   3110 

2 

Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування (придбання спеціальнихзасобів корекції 

психофізичного розвитку згідно  розпорядження голови ОДА 

від 10  квітня 2020 року № 301-р  ) 

38 761,00   3110 

   - обсяг субвенції з державного бюджету місцевому бюджету 38 761,00   3110 

        

РАЗОМ за КПКВКМБ 0611010: 55 967,00   - 

КПКВКМБ 0611020: "Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))" 

1 

Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування (придбання спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку згідно  рішення обласної ради від 10 

грудня 2019 року № 715 та розпорядження голови ОДА від 10  

квітня 2020 року № 301-р ) 

99 200,00   3110 

   - обсяг субвенції з державного бюджету місцевому бюджету 99 200,00   3110 

2 

Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування (придбання комп'ютерного обладнання для 

закладів загальної середньої освіти  на умовах 

співфінансування, з бюджету Новоукраїнської міської 

об'єднаної територіальної громади, в розмірі 10% згідно  

розпорядження голови ОДА від 03  квітня 2020 року №285-р  ) 

155 585,00   3110 

   - обсяг субвенції з державного бюджету місцевому бюджету 140 026,00   3110 

  
 - обсяг коштів з бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної 

територіальної громади 
15 559,00   3110 

3 
Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування (на придбання обладнання для їдальні 
142 750,00   3110 



(харчоблоку) Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №6 Новоукраїнської міської ради, за рахунок залишку 

коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що 

утворився на початок бюджетного періоду  відповідно до 

розпорядження голови ОДА від 28 травня 2020 року №385- р  

на умовах співфінансування, з бюджету Новоукраїнської 

міської об'єднаної територіальної громади, в розмірі не менше 

10% ) 

   - обсяг субвенції з державного бюджету місцевому бюджету 96 550,00 3110 

  
 - обсяг коштів з бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної 

територіальної громади 
46 200,00 3110 

4 

Придбання обладнання, за рахунок економії коштів КЕКВ 3110 

на виконання листа ОДА від 25 травня 2020 року №01-

18/799/0.5 для реалізації проекту "Безпечна та розумна школа" 

260 000,00   3110 

  
 - обсяг коштів з бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної 

територіальної громади 
260 000,00   3110 

5 
Придбання ноутбука  для Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4 Новоукраїнської міської ради 
10 000,00   3110 

        

РАЗОМ за КПКВКМБ 0611020: 667 535,00   - 

        

КПКВКМБ 0617321: "Будівництво освітніх установ та закладів" 

1 

Капітальний ремонт котельні з заміною котлів в 

Новоукраїнському комунальному дошкільному навчальному 

закладі № 1 "Ромашка" за адресою: Кіровоградська область, 

м.Новоукраїнка, вул.Покровська, 79/18  

1 423 969,00   3132 

2 

Капітальний ремонт котельні з заміною котла та димової труби 

Мар'янопільської філії Новоукраїнського навчально-виховного 

комплексу №8 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" (виготовлення проектно-

кошторисної документації та проведення експертизи) 

55 050,00   3132 

        

РАЗОМ за КПКВКМБ 0617321: 1 479 019,00   - 

РАЗОМ по відділу освіти 2 202 521,00     

Відділ культури і туризму міської ради 

КПКВКМБ 1014030: "Забезпечення діяльності бiблiотек" 

1 Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду 15 000,00   3110 

2 
Передплата періодичних видань на 2021 рік по бібліотечних 

закладах громади 
32 000,00   3110 

РАЗОМ за КПКВКМБ 1014030: 47 000,00   - 

КПКВКМБ 1014060: "Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів" 

1 

Завершення робіт по проекту  "Заміна вікон на 

металопластикові та утеплення фасадів міського будинку 

культури № 1 по вул. М.Вороного, 204 в м. Новоукраїнка  

Кіровоградської області - капітальний ремонт. Коригування" в 

сумі 25054 грн. та на оплату технічного нагляду по даному 

проекту в сумі 4480 грн.  

25054 3132 



2 

Технічний нагляд по проекту  "Заміна вікон на 

металопластикові та утеплення фасадів міського будинку 

культури № 1 по вул. М.Вороного, 204 в м. Новоукраїнка  

Кіровоградської області - капітальний ремонт. Коригування"  

4 480,00   3132 

3 
Придбання двох ноутбуків для здійснення звукового супроводу 

заходів в клубних закладах громади 
15 000,00   3110 

РАЗОМ за КПКВКМБ 1014060: 44 534,00     

КПКВКМБ 1014030: "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва" 

1 
Придбання комп'ютерної техніки уповноваженій особі із 

публічних закупівель 
9 000,00   3110 

        

РАЗОМ за КПКВКМБ 1014081: 9 000,00     

РАЗОМ по відділу культури і туризму міської ради 100 534,00     

ВСЬОГО: 
13 082 

639,00   
- 

 

ПРОЕКТ 

від 30 жовтня 2020 року                                                                      № 198 

                                                           
Про стан обліку та контролю  

за внесенням орендної плати  

за землю за 9 місяців 2020 року  

 

Керуючись підпунктом 4 пункту "а" частини 1 статті 33 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 21-23 Земельним 

кодексом України, Законом України "Про оренду землі", статей 269 - 289 

Податкового кодексу України, заслухавши інформацію начальника відділу 

земельних відносин Гросул О.В., - 

 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

                                                                        

 1. Інформацію про стан обліку та контролю за внесенням орендної 

плати за землю за 9 місяців 2020 року взяти до відома (додається). 

 2. Відділу земельних відносин виконавчого комітету міської ради:  

 проводити звірку з орендарями та землекористувачами щодо сплати 

орендної плати та плати за користування земельними ділянками, підготувати 

та правити орендарям – юридичним особам акти звірок щодо сплати в 2020 

році; 

постійно проводити моніторинг наявної заборгованості, посилити 

контроль за сплатою орендної плати за землю;  

при надходженні заяв про припинення договору оренди земельної 

ділянки вчасно проводити з орендарями звірку щодо сплати орендної плати; 

у супроводі з юридичним відділом виконавчого комітету міської ради 

здійснювати підготовку матеріалів для вирішення питання у судовому 

порядку по стягненню заборгованості орендної плати за земельні ділянки. 



 

Міський голова                                                                                    О. Корінний 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про стан обліку та контролю за внесенням орендної плати 

за землю за 9 місяців 2020 року 
 

 

Відділом земельних відносин постійно оновлюється електронна база 

даних обліку орендної плати за землю – реєстр орендарів земельних ділянок, 

розташованих на території Новоукраїнської міської об’єднаної 

територіальної громади за користування земельними ділянками комунальної 

та державної власності, від яких надходить сплата до міського бюджету. 

На 01 жовтня 2020 року обліковується  715 договорів оренди із 

загальною площею 5 168,12 га  земель сільськогосподарського призначення, 

земель промисловості, комерційного використання, водного фонду, житлової 

та громадської забудови. 

 

Нарахована орендна плата за користування земельними ділянками  

в 2020 році становить 14 110 200 грн., з них: від фізичних осіб 2 071 800 грн., 

від юридичних осіб 12 038 400 грн.  

 

За даними відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку 

станом на 01.10.2020 року надійшло орендної плати до  

бюджету Новоукраїнської міської ОТГ у сумі: 11 604 049,41 грн.,  що 

становить 82,24 % від нарахованих сум орендної плати в 2020 році, із них: 

- від фізичних осіб в сумі 1 745 180,28 грн.,  

- від юридичних осіб в сумі 9 858 869,13 грн. 

За аналізом сплати орендної плати за перше півріччя 2020 року було 

визначено 43 орендарі, які мають заборгованість по сплаті, із них: за 37 

фізичних особи із загальною сумою заборгованістю у розмірі 349 424,67 грн,  

 та по юридичним особам - 6 осіб із сумою заборгованості за перше півріччя 

2020 року – 56 191,87 грн. (серед них ПАТ "Вторинні ресурси", 

 ТОВ "Каштани" (Уманець А.О.), ПАТ "Ліки Кіровоградщини", зокрема  

по ТОВ "Пріорітет" та ТОВ "Рембуд-Н", по яких заборгованість стягується в 

судовому порядку).  

За результатами проведених робіт протягом ІІІ кварталу 2020 року 

 із вищезазначених боржників залишилось 6 боржників орендарів – фізичних 

осіб, які не здійснили жодної оплати протягом року (Марчук Л.Г., Гончарова 

Т.М., Трофименко І.А., Тоток О.М., Данілов Ю.В., Колос А.І.) та юридичні 

особи - ТОВ "Пріорітет" та ТОВ "Рембуд-Н", по яких заборгованість 

стягується в судовому порядку, та орендарі ПАТ "Вторинні ресурси", ТОВ 

"СВК Зоря". 

 

У супроводі з юридичним відділом проводиться робота з боржниками в 

судовому порядку. А саме:  



ТОВ "Пріорітет" (рішенням Господарського суду Кіровоградської 

області від 03 вересня 2019 року призначено стягнути з заборгованість з 

орендної плати за землю в сумі 46 718,04 грн.),  

 

ТОВ "Рембуд-Н" сума заборгованості становить 106 162,94 грн. 

ПАТ КБ "Приватбанк" відповідно до договору оренди земельної 

ділянки по вул. Сосюри, 6а, в с. Звірівка, зареєстрованого 14.05.2019 року, за 

період  

дії договору оренди земельної ділянки сплачено орендної плати у розмірі 

158 098 грн. Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 

20.09.2019 р. відкрито провадження у справі №912/2617/19 за позовом 

керівника Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області в 

інтересах Новоукраїнської міської ради до АТ КБ "Приватбанк" про 

стягнення безпідставно збережених коштів за період з 12.10.2016 р. по 

01.11.2019р. в сумі 1 683 619,72 грн. Згідно ухвали суду справу направлено за 

підсудністю до Господарського суду м. Києва. 

ТОВ "Інвестиційна компанія "Марконі", що є власником нерухомого 

майна колишнього цукрового заводу по вул. Промислова, 1 в м. 

Новоукраїнка, не оформлювали право користування на земельну ділянку під 

нерухомістю.  

У зв'язку з чим було подано позов до суду про безпідставно збережені кошти 

у розмірі 608 924,57 грн. Рішенням господарського суду міста Києва від 

16.09.2020 по справі № 910/7262/20 позов задоволено повністю, та 

призначено стягнути з ТОВ "ІК "Марконі" на користь Новоукраїнської 

міської ради безпідставно збережено кошти у сумі 608 924,57 грн. та судовий 

збір  

у розмірі 9 133,88 грн. 

Відділом земельних відносин постійно проводиться роз’яснювальна 

робота з орендарями про необхідність сплати орендної плати за користування 

земельними ділянками відповідно до діючих договорів оренди земельних 

ділянок. 

Встановлено власників нерухомого майна, що набули право власності 

протягом 2019-2020 років, розташованих на земельних ділянках комунальної 

власності, але не звернулись до міської ради щодо укладення договорів 

оренди. Чим порушують вимоги статті 206 Земельного кодексу України, 

якою визначено, що використання землі в Україні є платним. Крім того 

відповідно до вимог законодавства України, до особи, яка набула право 

власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або 

споруду, переходить право власності, право користування на земельну 

ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі 

та на умовах, встановлених для попереднього землевласника 

(землекористувача). 

А саме: 

Коваль Іриною Вікторівною, набуто право власності на нерухоме 

майно за адресою: вул. Курчатова, 42-б в м. Новоукраїнка Кіровоградської 

області, на підставі договору купівлі-продажу укладеного з Круценком Д.В., 

що був орендарем даної земельної ділянки згідно договору оренди 



зареєстрованого 23 листопада 2009 року за № 040937800481, строком на 49 

років. 

Такою ж набуто право власності на нерухомість Стратоновим Юрієм 

Анатолійовичем, від Марчук Людмили Григорівни  по вул. Курчатова, 4 а  

в м. Новоукраїнка  та від Скрипач Людмили Петрівни по вул. Транспортна, 

1-а в м. Новоукраїнка. 

Орендар земельної ділянки за адресою: вул. Польова, 4-б в  

м. Новоукраїнка,  Блонський К.А. продав комплекс будівель столярного цеху 

та пилорами Найдюк Тетяні Юріївні відповідно до  договору купівлі-

продажу від 26.02.2019 року за № 267. 

На даний час, від вищезазначених власників нерухомості не надходило 

заяв до міської ради про передачу земельних ділянок в оренду. Тому з метою 

приведення у відповідність вимогам земельного законодавства використання 

земельних ділянок власниками нерухомості, підготовлено вказаним особам 

листи з роз'ясненням їх порушень земельного та цивільного законодавства 

України, для відповідного реагування, з попередженням про право міської 

ради щодо звернення до суду з позовом про відшкодування безпідставно 

збережених коштів у розмірі орендної за фактичне використання земельної 

ділянки без правовстановлюючих документів та необхідністю укладення 

договорів оренди з Новоукраїнською міської радою. 

Крім того, відділом земельних відносин продовжується аналіз 

використання земельних ділянок власниками нерухомості без правових на те 

підстав,  для попередження власників та відповідного спонукання до 

укладення договорів оренди земельних ділянок. 

Окремо зазначу, що для ефективного обліку та контролю сплати 

орендної плати, податків та зборів на території Новоукраїнської міської 

об'єднаної територіальної громади, з урахування нових територій 

Захарівської та Фурманівської сільських рад, вбачаю необхідністю у 

замовлені  програмного забезпечення, яким буде створено більш детальну та 

повну електронну базу геопросторових даних із зазначенням кожного об'єкта 

орендаря та платника податків, їх сплата та заборгованості.  

 

Протягом 2020 року відділ земельних відносин виконавчого комітету 

міської ради прийняв участь в он-лайн семінари проведених "Всеукраїнською 

асоціацією громад" за підтримки USAID, "Асоціацію малих міст України" 

щодо нових вимог законодавства у сфері геопросторових даних та 

комплексного плану просторового розвитку території громади (КППРТГ), 

представлено кілька презентації програмних продуктів різних виконавців, які 

може використовуватися органом місцевого самоврядування для 

ефективного управління ресурсами громади.  

Із наданих пропозиції та функціональності програмного продукту було 

виокремлено пропозицію MagneticOne Municipal Technologies, яка складала 

разом із апаратним та програмних забезпечення в розмірі 232 500 грн. для 

Новоукраїнської міської ОТГ. В даній програмі розроблено функцію 

контролю  нарахування та сплати орендної плати за землю та плату за 

земельних податок. Відділом земельних відносин в службовій записці щодо 

прогнозованих  видатків бюджету в 2021 році  зазначено дану пропозицію. 



Завершуючи аналіз стану обліку та контролю за сплату орендної плати  

за 9 місяців 2020 року сплата орендної плати здійснюється орендарями із 

меншими надходженнями з урахуванням карантинних обмежень та 

законодавчих пільг щодо сплати за землю. З метою повноцінної сплати 

орендної плати за землі, відділом земельних відносин виконавчого комітету 

надаються пропозиції орендарям щодо укладення додаткових угод про 

внесення змін до договорів оренди про встановлення ставки відповідно до 

рішення Новоукраїнської міської ради від 19.12.2018 року № 1148 (зі 

змінами) для збільшення орендної плати. 

 

Начальник відділу земельних відносин 

виконавчого комітету міської ради                                      О. Гросул 

 

ПРОЕКТ 

від 30 жовтня 2020 року                                                                      № 199 

                                                           
Про затвердження акту комісії з 

визначення та відшкодування 

збитків власникам землі та 

землекористувачам від 23 жовтня 

2020 року № 2-2020 

 

Керуючись підпунктом 4 пункту "а" частини 1 статті 33 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", статями 12, 96, 152, 153, 156, 157, 

189, 206, 211 Земельного кодексу України, статями 269-289 Податкового 

кодексу України, статтею 22 Цивільного кодексу України, статями 1 та 7 

Закону України "Про оренду землі", статями 12 та 20 Закону України "Про 

охорону земель", Порядку визначення та відшкодування збитків власникам 

землі та землекористувачам, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.04.1993 року № 284 (зі змінами), з урахуванням протоколу 

засідання комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам на території Новоукраїнської міської об’єднаної 

територіальної громади, виконавчий комітет міської ради від 23 жовтня 2020 

року № 1 та заяви Аксамитної Г.О. (вх. № А-615/02.01-11 від 28.09.2020 

року), -  

 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити акт комісії з визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам на території Новоукраїнської міської 

об'єднаної територіальної громади № 2-2020 від 23 жовтня 2020 року 

(додається). 

2. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному 

сайті Новоукраїнської міської ради. 



3. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника 

відділу земельних відносин виконавчого комітету міської ради Гросул О.В. 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Міський голова        О. Корінний 

 

Витяг з акту 

Комісією вирішено визначити розрахунок збитків власникам землі за 

зверненням Аксамитної Г.О. (вх. № А-615/02.01-11 від 28.09.2020 року)  

у сумі 5 247,01 грн. (п’ять тисяч двісті сорок сім гривень одна копійка), що 

підлягають сплаті третіми особами, що завдали збитків (встановленими у 

розслідуванні та визнаних винними судовим рішенням), у добровільному або 

судовому порядку. 

У разі сплати у добровільному порядку, збитки повинні бути сплачені 

протягом місяця з дати затвердження Акту виконавчим комітетом 

Новоукраїнської міської ради. 

У разі відмови з боку зацікавленої особи добровільно відшкодувати 

збитки або не відшкодування збитків протягом одного місяця після 

затвердження акту комісії, спір про примусове відшкодування збитків 

вирішується в судовому порядку. 

 

ПРОЕКТ 

від 30 жовтня 2020 року                                    № 200 

 

Про затвердження акту технічного  

стану житлового будинку 

на території Новоукраїнської міської  

об’єднаної територіальної громади   

 

Керуючись пунктом 4 частини "б" статті 31 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення виконкому 

Новоукраїнської міської ради від 26.06.2019 року № 132 "Про внесення змін 

до складу комісії з визначенню технічного стану житлових будівель 

(приміщень) на території Новоукраїнської об’єднаної територіальної 

громади", розглянувши заяву Ігната Валерія Сергійовича (вх. № І-648/02.01-

11 від 13.10.2020 року) та акт комісійного обстеження технічного стану 

будинку, - 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Затвердити акт комісії про визначення технічного стану 

житлового  будинку по вул. Центральній, 59 в с. Мар’янопіль, згідно з яким 

зазначений будинки є непридатним для подальшої експлуатації (додається). 

 



2. Відділу земельних відносин виконавчого комітету міської ради 

територію під колишнім житловим будинком внести до переліку вільних від 

забудови ділянок земель запасу територіальної громади. 

 

Міський голова                                                                     О. Корінний 

 

ПРОЄКТ 

від 30 жовтня 2020 року                                                          № 201 
 

Про внесення змін до Інструкції з  

діловодства в виконавчому комітеті  

Новоукраїнської міської ради 

 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року 

№ 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності", у зв’язку з 

виробничою необхідністю, - 

 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни в додаток 2 Інструкції з діловодства в виконавчому 

комітеті Новоукраїнської міської ради, а саме доповнити його бланком 

комунальної установи "Новоукраїнський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників" Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області та бланком комунального закладу Новоукраїнський міський центр 

соціальних служб (додаються) та виключити бланк центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради. 

 

2. Начальнику загального відділу виконавчого комітету міської ради 

Захар’їній Н.А. ознайомити працівників апарату виконкому із внесеними 

змінами до Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Новоукраїнської 

міської ради. 

 

Міський голова                                                     О. Корінний 

 

ПРОЕКТ 

від 30 жовтня 2020 року                                                           № 202 

 

Про нагородження 

 

Керуючись статтею 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", рішенням міської ради від 07.12.2010 року № 50 "Про відзнаки 

Новоукраїнської міської ради", розглянувши клопотання відділу культури і 

туризму виконавчого комітету міської ради від 09.10.2020 року № 291/01-20, 

-   

 

виконавчий комітет міської ради 



ВИРІШИВ: 

 

1. За високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, вагомий 

особистий внесок у розвиток української культури та з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва нагородити:  

 

Почесною грамотою Новоукраїнської міської ради: 

 

Захарова 

Віктора Анатолійовича 

- акомпаніатора філії № 1 міського Палацу 

культури "Ювілейний" Новоукраїнської 

міської ради 

 

 

Грамотою Новоукраїнської міської ради: 

 
Олійника 

Павла Васильовича 

- керівника народного аматорського 

вокально-інструментального гурту "Сяйво" 

міського Палацу культури "Ювілейний" 

Новоукраїнської міської ради 

 

оголосити  

Подяку Новоукраїнського міського голови: 

 
Гур’єву 

Віктору Миколайовичу 

- техніку філії № 1 міського Палацу культури 

"Ювілейний" Новоукраїнської міської ради 

 

 

Телкову 

Анатолію Івановичу 

- керівнику народного аматорського театру 

міського Палацу культури "Ювілейний" 

Новоукраїнської міської ради  

 

Захар’їну 

Іллї Володимировичу 

- головному бухгалтеру відділу культури і 

туризму виконавчого комітету міської ради 

 

Черкашиній 

Валентині Іванівні 

- директору Новоукраїнської центральної 

бібліотеки 

  

Старовойт 

Галині Геннадіївні 

- бібліотекарю інформаційно-ресурсного 

центру Новоукраїнської центральної бібліотеки 

  

Новікову Олександру 

Григоровичу 

підсобному працівнику філії № 2 міського 

Палацу культури "Ювілейний" Новоукраїнської 

міської ради  

 

Блідар 

Світлані Володимирівні 

- завідуючій господарством міського Палацу 

культури "Ювілейний" Новоукраїнської міської 



ради  

 

Найдюк 

Олесі Михайлівні 

- прибиральниці міського Палацу культури 

"Ювілейний" Новоукраїнської міської ради  

 

Шакланову 

Андрію 

Володимировичу 

- машиністу сцени міського Палацу культури 

"Ювілейний" Новоукраїнської міської ради  

 

 

2. Відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету міської ради виплатити грошову винагороду 

нагородженим відзнаками Новоукраїнської міської ради у сумі 900 

(дев’ятсот) гривень. 
 

Міський голова                                                                     О. Корінний 

 

ПРОЕКТ 

від 30 жовтня 2020 року                                                  № 203 

 
Про визначення місця проживання  

малолітніх Клієнко Д.В., Клієнко В.В.  

та Клієнко К.В.  

 

Керуючись підпунктом 4 пункту "б" статті 34 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", пунктом 73 Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня                     

2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини", статтями 141, 151, 157, 158 Сімейного кодексу 

України та враховуючи рішення міської комісії з питань захисту прав дитини 

(протокол від 21 жовтня 2020 року № 12), з метою захисту прав та інтересів 

дитини на батьківське піклування, – 

 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити місце проживання малолітніх Клієнко Діани Віталіївни,   

29 січня 2012 року народження, Клієнко Вероніки Віталіївни, 09 травня 2013 

року народження та Клієнко Крістіни Віталіївни, 14 травня 2015 року 

народження  разом з батьком Клієнком Віталієм Вікторовичем, 1989 року 

народження. 

 

Міський голова             О. Корінний 

 

ПРОЕКТ 

від 30 жовтня 2020 року                                                  № 204 



 

Про визначення місця проживання  

малолітнього Кириченка Д.С. 

 

Керуючись підпунктом 4 пункту "б" статті 34 Закону України "Про 

місцеве  самоврядування в Україні", пунктом 73 Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня                     

2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини", статтями 141, 151, 157, 158 Сімейного кодексу 

України та враховуючи рішення міської комісії з питань захисту прав дитини 

(протокол від 21 жовтня 2020 року № 12), з метою захисту прав та інтересів 

дитини на батьківське піклування, – 

 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити місце проживання малолітнього Кириченка Дмитра 

Сергійовича, 20 серпня 2016 року народження, разом з матір῾ю, Кириченко 

Мариною Сергіївною, 1989 року народження. 

 

Міський голова             О. Корінний 

 

ПРОЕКТ 

від 30 жовтня 2020 року                                                  № 205 

 
Про визначення місця проживання  

малолітньої Фали С.С.  

 

Керуючись підпунктом 4 пункту "б" статті 34 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", пунктом 73 Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня                     

2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини", статтями 141, 151, 157, 158 Сімейного кодексу 

України та враховуючи рішення міської комісії з питань захисту прав дитини 

(протокол від 21 жовтня 2020 року № 12), з метою захисту прав та інтересів 

дитини на батьківське піклування, – 

 

виконавчий комітет міської ради 

 ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити місце проживання малолітньої Фали Софії Сергіївни,        

03 жовтня 2017 року народження, разом з батьком Фалою Сергієм 

Михайловичем, 1992 року народження. 

 

Міський голова             О. Корінний 



 

ПРОЕКТ 

від 30 жовтня 2020 року                                                  № 206 

 
Про визначення участі Кириченко С.О.  

у вихованні та спілкуванні з  

малолітнім Кириченко Д.С. 

 

Керуючись підпунктом 4 пункту "б" статті 34 Закону України "Про 

місцеве  самоврядування в Україні", пунктом 73 Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня                     

2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини", статтями 141, 151, 157, 158 Сімейного кодексу 

України та враховуючи рішення міської комісії з питань захисту прав дитини 

(протокол від 21 жовтня 2020 року № 12), з метою захисту прав та інтересів 

дитини на батьківське піклування, – 

 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити час та місце спілкування Кириченку Сергію 

Олександровичу, 1990 року народження, з сином, Кириченко Дмитром 

Сергійовичем, 20 серпня 2016 року народження, який проживає біля матері, 

Кириченко Марини Сергіївни, –  що тижня з  17.00 години п’ятниці до  17.00 

години суботи за місцем проживання батька, а також, в іншій час та дні за 

домовленістю батьків. 

 

Міський голова           О. Корінний 

 

ПРОЕКТ 

 

від 30 жовтня 2020 року                                                    № 207 

 
Про надання дозволу Кириченко М.С. 

на реєстрацію місця проживання малолітнього  

без згоди батька 

 

Керуючись підпунктом 4 пункту "б" статті 34 Закону України "Про 

місцеве  самоврядування в Україні", пунктами 65, 67 Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня              

2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини", статтями 176, 177 Сімейного кодексу України та 

враховуючи рішення міської комісії з питань захисту прав дитини (протокол 

від 21 жовтня 2020 року № 12), – 

 



виконавчий комітет міської ради 

 ВИРІШИВ: 

 

1.  Надати дозвіл Кириченко Марині Сергіївні, 1989 року народження, 

на реєстрацію місця проживання малолітнього сина Сулими Кіріла 

Віталійовича, 19 травня 2012 року народження, за адресою: вул. Павлівська, 

105 кв.3 м. Новоукраїнка, яке належить на правах власності матері 

малолітнього, без згоди батька. 

 

Міський голова            О. Корінний 

 


