
УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Фастівського району 

Київської області

Двадцять друга сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 24 січня 2023 року смт Калинівка № 352-22-VIII

Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду 
бюджету Калинівської селищної територіальної громади за 2022 рік

Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів Калинівської 
селищної ради про використання коштів резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади за 2022 рік, відповідно до 
статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 4 
статті 24 Бюджетного кодексу України, Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про використання коштів резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади за 2022 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Калинівської селищної 
соціально-економічного 
співробітництва.

Селищний голова

фінансів, 
інвестицій

ради з питань
розвитку,

бюджету, планування 
та міжнародного

Юлія ОЛЕКСЕНКО



Додаток
до рішення сесії Калинівської селищної 
ради від 24.01.2023 № 352-22-VIII

Звіт про використання коштів резервного фонду бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади за 12 місяців 2022 року

1. Передбачено в бюджеті

Нормативний документ Сума, грн

Рішення Калинівської селищної ради від
24.12.2021 р № 261-12-VIII "Про бюджет 

Калинівської селищної територіальної громади 
на 2022 рік"

2000000,00

Рішення Калинівської селищної ради від
01.04.2022 р № 290-15-VIII "Про внесення змін 

до рішення Калинівскої селищної ради від 
24.12.2021 р № 261-12-VIII "Про бюджет

Калинівської селищної територіальної громади 
на 2022 рік"

11000000,00

Резервний фонд Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 03.11.2022 р № 227-19 "Про 
внесення змін до рішення Калинівскої селищної 

ради від 24.12.2021 р № 261-12-VIII "Про 
бюджет Калинівської селищної територіальної 

громади на 2022 рік"

1000000,00

Рішення Калинівської селищної ради від 
08.12.2022 р № 337-20-VIII "Про внесення змін 

до рішення Калинівскої селищної ради від 
24.12.2021 р№ 261-12-VIII "Про бюджет 

Калинівської селищної територіальної громади 
на 2022 рік"

5000000,00

Всього: 19000000,00

2. Спрямування коштів

№ п/п Розпорядник коштів Нормативний документ Виділено 
коштів, грн

Цілове призначення Касові видатки, грн

Залишок 
невикористан 

их коштів, 
грн

1
Калинівська селищна 

рада

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 22.02.2022 № 31-02 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади"

132000,00 придбання генераторів 119730,00 12270,00

2

Комунальне 
некомерційне 

підприємство "Центр 
первинної медико- 

санітарної допомоги 
Калинівської 

селищної ради"

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 22.02.2022 № 31-02 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади"

9000,00 придбання генераторів 8799,00 201,00

3

Управління 
соціального захисту 

населення 
Калинівської 

селищної ради

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 26.05.2022 № 90-09 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади"

44,31

компенсація витрат за 
тимчасове розміщення 

внутрішньо переміщених 
осіб, які перемістилися у 

період воєнного стану

44,31 0,00

4

Управління 
соціального захисту 

населення 
Калинівської 

селищної ради

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 29.06.2022 № 116-10 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 
для виплати особам, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб"

1107,75

компенсація витрат за 
тимчасове розміщення 

внутрішньо переміщених 
осіб, які перемістилися у 

період воєнного стану

1107,75 0,00

5

Комунальне 
підприємство 
Калинівської 

селищної ради 
"Благоустрій"

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 29.06.2022 № 117-10 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 

для ліквідації наслідків бойових дій"

730000,00

виконання робіт по 
демонтажу об'єктів, 

зруйнованих або 
пошкоджених внаслідок 

воєнних дій

730000,00 0,00



6

Управління 
економічного 

розвитку, житлово- 
комунального 
господарства, 
капітального 

будівництва та 
інфраструктури 

Калинівської 
селищної ради

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 25.08.2022 № 153-13 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 

для ліквідації наслідків бойових дій"

200000,00

на встановлення вікон у 
житловому будинку, який 
пошкоджений внаслідок 
воєнних дій (аварійно- 

ремонтні роботи (замінна 
віконних/балконних 
блоків), за адресою: 

військове містечко 21, 
буд.10 с. Данилівка

200000,00 0,00

7

Управління 
економічного 

розвитку, житлово- 
комунального 
господарства, 
капітального 

будівництва та 
інфраструктури 

Калинівської 
селищної ради

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 15.09.2022 № 165-14 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 

для ліквідації наслідків бойових дій"

991000,00

на проведення аварійно- 
ремонтних робіт (заміна 

віконних/балконних блоків 
та інші роботи, в житлових 
будинках які пошкоджені 

внаслідок воєнних дій

717183,02 273816,98

8
Калинівська селищна 

рада

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 12.10.2022 № 191-16 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 

для придбання пневмокаркасного модулю в 
комплекті та додаткового обладнання для 

намету"

499000,00

для придбання 
пневмокаркасного модулю 
в комплекті та додаткового 

обладнання для намету

497152,00 1848,00

9

Управління 
економічного 

розвитку, житлово- 
комунального 
господарства, 
капітального 

будівництва та 
інфраструктури 

Калинівської 
селищної ради Рішення виконавчого комітету Калинівської 

селищної ради від 12.10.2022 № 192-16 "Про 
виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 
для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації"

550000,00

для проведення робіт 3 
очищення прилеглої 

території та води ставу 
Різниця, зняття поверхні 

землі на глибину до 
забруднення та подальшого 
переміщення знятого грунту 

на місце тимчасового 
зберігання для подальшого 

видалення забруднення 
та/або його утилізації

0,00 550000,00

10

Комунальне 
підприємство 
Калинівської 

селищної ради 
"Благоустрій"

500000,00

для проведення робіт 3 
очищення прилеглої 

території та води ставу 
Різниця, зняття поверхні 

землі на глибину до 
забруднення та подальшого 
переміщення знятого грунту 

на місце тимчасового 
зберігання для подальшого 

видалення забруднення 
та/або його утилізації

500000,00 0,00

11

Управління 
економічного 

розвитку, житлово- 
комунального 
господарства, 
капітального 

будівництва та 
інфраструктури 

Калинівської 
селищної ради

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 12.10.2022 № 193-16 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 
для надання матеріальної допомоги жителям 

Калинівської селищної територіальної громади 
приватні житлові будинки яких пошкоджено 

від збройної агресії російської федерації проти 
України"

2000000,00

на надагння одноразової 
матеріальної допомоги 
жителям Калинівської 

селищної територіальної 
громади приватні будинки 

яких постраждали від 
збройної агресії російської 
федерації проти України

1995282,00 4718,00

12

Комунальне 
некомерційне 

підприємство "Центр 
первинної медико- 

санітарної допомоги 
Калинівської 

селищної ради"

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 12.10.2022 № 194-16 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 

для роботи в умовах надзвичайної ситуації 
Комунального некомерційного підприємства 

"Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради "

323340,00

на придбання генераторів, 
палива для генераторів та 
бутильованої питної води 

тривалого зберігання

319833,30 3506,70

13
Відділ освіти 
Калинівської 

селищної ради

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 27.10.2022 № 211 -18 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 
для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації"

5192523,00

для проведення ремонтних 
робіт з усунення аварій в 

закладах освіти 
Калинівської селищної ради 
(в ОЗО "Академічий ліцей - 

освітній центр" та 
Плесецькій гімназії)

і 0,00 5192523,00



14
Калинівська селищна 

рада

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 27.10.2022 № 213-18 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 

на придбання генераторів"

1050000,00 на придбання генераторів 156000,00 894000,00

15

Управління 
економічного 

розвитку, житлово- 
комунального 
господарства, 
капітального 

будівництва та 
інфраструктури 

Калинівської 
селищної ради

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 24.11.2022 № 238-20 "Про 

перерозподіл коштів з резервного фонду 
бюджету Калинівської селищної територіальної 

громади"

-550000,00

зменшити видатки на 
проведення робіт 3 

очищення прилеглої 
території та води ставу 

Різниця, зняття поверхні 
землі на глибину до 

забруднення та подальшого 
переміщення знятого грунту 

на місце тимчасового 
зберігання для подальшого 

видалення забруднення 
та/або його утилізації

0,00 -550000,00

16

Комунальне 
підприємство 
Калинівської 

селищної ради 
"Благоустрій"

550000,00

збільшити видатки на 
проведення робіт 3 

очищення прилеглої 
території та води ставу 

Різниця, зняття поверхні 
землі на глибину до 

забруднення та подальшого 
переміщення знятого грунту 

на місце тимчасового 
зберігання для подальшого 

видалення забруднення 
та/або його утилізації та на 
придбання сортуючих бонів 
для збору нафтопродуктів

499440,00 50560,00

17
Відділ освіти 
Калинівської 

селищної ради Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 01.12.2022 № 243-21 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 
для комунального підприємства Калинівської 

селищної ради "Благоустрій"

-5000000,00

зменшити видатки на 
проведення ремонтних 

робіт з усунення аварій в 
закладах освіти 

Калинівської селищної ради 
(в ОЗО "Академічний ліцей- 

освітній цекнтр" та 
Плесецькій гімназії)

0,00 -5000000,00

18

Комунальне 
підприємство 
Калинівської 

селищної ради 
"Благоустрій"

6800000,00

на придбання генераторів, 
їх монтаж, підключення та 

придбання паливно- 
мастильних матеріалів для 

роботи генераторів

6800000,00 0,00

19

Управління 
економічного 

розвитку, житлово- 
комунального 
господарства, 
капітального 

будівництва та 
інфраструктури 

Калинівської 
селищної ради

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 12.12.2022 № 247-22 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 
для надання матеріальної допомоги жителям 

Калинівської селищної територіальної громади"

104157,00

для надання одноразової 
матеріальної допомоги 
жителям Калинівської 

селищної територіальної 
громади приватні будинки 

яких постраждали від 
збройної агресії російської 
федерації проти України

0,00 104157,00

20

Комунальне 
підприємство 
Калинівської 

селищної ради 
"Благоустрій"

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 12.12.2022 № 248-22 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 
для комунального підприємства Калинівської

5796189,00

на придбання генераторів, 
їх монтаж, підключення та 

придбання паливно- 
мастильних матеріалів для 

роботи генераторів

5789892,45 6296,55

21
Калинівська селищна 

рада

селищної ради "Благоустрій"
-894000,00 зменшити видатки на 

придбання генераторів 0,00 -894000,00

X Всього:
18984361,06

X 18334463,83 649897,23

3. Залишок нерозподілених бюджетних призначень, станом на 01.01.2023 - 15 638,94 грн.

Начальник управління фінансів Калинівської селищної ради Оксана СОЛОДЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Фастівського району 

Київської області

Двадцять друга сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 24 січня 2022 року смт Калинівка № 353-22-VIII

Про затвердження звіту про виконання бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади за 2022 рік

Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів Калинівської 
селищної ради про виконання бюджету Калинівської селищної територіальної 
громади за 2022 рік, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 та статті 28 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 4 статті 80 
Бюджетного кодексу України, Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади за 2022 рік (далі - звіт) по доходах у сумі триста сім 
мільйонів сто дев’яносто одна тисяча сімсот сімдесят п’ять (307 191 775) 
гривень і по видатках у сумі триста мільйонів п’ятсот дев’яносто шість тисяч 
сімсот шістдесят одна (300 596 761) гривня з перевищенням доходів над 
видатками у сумі шість мільйонів п’ятсот дев’яносто п’ять тисяч 
чотирнадцять (6 595 014) гривень, у тому числі:

1.1. По загальному фонду бюджету по доходах у сумі триста три 
мільйони триста шістдесят тисяч триста сімдесят чотири (303 360 374) гривні, 
по видатках у сумі двісті сімдесят один мільйон триста сімдесят дві тисячі 
триста шістдесят чотири (271 372 364) гривні з перевищенням доходів над 
видатками у сумі тридцять один мільйон дев’ятсот вісімдесят вісім тисяч 
десять (31 988 010) гривень;

1.2. По спеціальному фонду бюджету по доходах у сумі три мільйони 
вісімсот тридцять одна тисяча чотириста одна (3 831 401) гривня, по видатках 
у сумі двадцять дев’ять мільйонів двісті двадцять чотири тисячі триста 
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дев’яносто сім (29 224 397) гривень з перевищенням видатків над доходами у 
сумі двадцять п’ять мільйонів триста дев’яносто дві тисячі дев’ятсот 
дев’яносто шість (25 392 996) гривень;

2. Оприлюднити дане рішення згідно з чинним законодавством на 
офіційному сайті селищне

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



Додаток 1

Звіт про виконання дохідної частини загального фонду бюджету Калинівської селищної територіальної громади за 
2022 рік

10000000

........... . „• -

________________ Найменування________________
Податкові надходження 238 127 700,00 244 816 518,00

;----------------------

6 688 818,00 102,8 1^5336893,00 49 479 625,00

рІК 
іих •

25,3

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості 140 188 900,00 154 879 582,00 14 690 682,00 110,5 109 571 637,00 45 307 945,00 41,4

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 140 188 900,00 154 879 582,00 14 690 682,00 110,5 109 571 637,00 45 307 945,00 41,4

11010100

І юдаток на доходи фізичних осю, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника 
податку у вигляді заробітної плати 105 700 000,00 88 652 742,00 -17 047 258,00 83,9 93 553 331,00 -4 900 589,00 -5,2

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 
забезпечення, грошових винагород та інших 
виплат, одержаних військовослужбовцями та 
особами рядового і начальницького складу, що 
сплачується податковими агентами 31 688 900,00 62 185 622,00 30 496 722,00 196,2 13 615 297,00 48 570 325,00 356,7

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника 
податку інших ніж заробітна плата 1 400 000,00 3 407 445,00 2 007 445,00 243,4 1 246 723,00 2 160 722,00 173,3

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного 
декларування 1 400 000,00 633 773,00 -766 227,00 45,3 1 156 286,00 -522 513,00 -45,2

13000000
Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів 720 000,00 981 770,00 261 770,00 136,4 1 084 443,00 -102 673,00 -9,5

13010000
Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів 610 000,00 929 395,00 319 395,00 152,4 968 786,00 -39 391,00 -4,1

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного користування 300 000,00 206 859,00 -93 141,00 69,0 360 015,00 -153 156,00 -42,5

13010200

гентна плата за спеціальне виКорИСтаттИЛПСОВИХ-" 
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного 
користування) 310 000,00 722 536,00 412 536,00 233,1 608 771,00 113 765,00 18,7

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 3 220,00 3 220,00 0,00 3 220,00

13020200
Рентна плата за спеціальне використання води 
водних об'єктів місцевого значення 3 220,00 3 220,00 3 220,00

13030000
Рентна плата за користування надрами 
загальнодержавного значення 110 000,00 49 155,00 -60 845,00 44,7 115 657,00 -66 502,00 -57,5

13030100
Рентна плата за користування надрами для 
видобування інших корисних копалин 110 000,00 49 155,00 -60 845,00 44,7 115 657,00 -66 502,00 -57,5

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 5 620 000,00 3 418 521,00 -2 201 479,00 60,8 5 179 900,00 -1 761 379,00 -34,0

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 735 000,00 136 998,00 -598 002,00 18,6 661 990,00 -524 992,00 -79,3

14021900 Пальне 735 000,00 136 998,00 -598 002,00 18,6 661 990,00 -524 992,00 -79,3

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 2 385 000,00 769 313,00 -1 615 687,00 32,3 2 249 153,00 -1 479 840,00 -65,8

14031900 Пальне 2 385 000,00 769 313,00 -1 615 687,00 32,3 2 249 153,00 -1 479 840,00 -65,8

14040100

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або 
імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі 
тютюнових виробів, тютюну та промислових 
замінників тютюну, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, що оподатковується згідно 
з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 
Податкового кодексу України 421 188,00 421 188,00 0,00 421 188,00

14040200

Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів ( крім тих, що оподатковуються згідно з 
підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 
Податкового кодексу України) 2 500 000,00 2 091 022,00 -408 978,00 83,6 2 268 757,00 -177 735,00 -7,8

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються 
(перераховуються) згідно з Податковим 
кодексом України 91 598 800,00 85 536 645,00 -6 062 155,00 93,4 79 500 913,00 6 035 732,00 7,6

18010000 Податок на майно 56 398 800,00 60 617148,00 4 218 348,00 107,5 49 653 035,00 10 964 113,00 22,1

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості 130 000,00 157 258,00 27 258,00 121,0 122 791,00 34 467,00 28,1

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними особами, 
які є власниками об'єктів житлової нерухомості 2 000 000,00 733 713,00 -1 266 287,00 36,7 1 933 711,00 -1 199 998,00 -62,1

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними особами, 
які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 300 000,00 141 207,00 -158 793,00 47,1 264 060,00 -122 853,00 -46,5



18010400

1 Іодаток на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості 16 568 800,00 24 560 746,00 7 991 946,00 148,2 10 622 526,00 13 938 220,00 131,2

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 32 000 000,00 31 348 996,00 -651 004,00 98,0 28 829 671,00 2 519 325,00 8,7
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 3 450 000,00 2 493 450,00 -956 550,00 72,3 6 241 250,00 -3 747 800,00 -60,0
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1 500 000,00 881 790,00 -618 210,00 58,8 1 307 292,00 -425 502,00 -32,5
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 400 000,00 230 093,00 -169 907,00 57,5 301 540,00 -71 447,00 -23,7
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 50 000,00 35 416,00 -14 584,00 70,8 30 194,00 5 222,00 17,3
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0,00 34 479,00 34 479,00 0,00 34 479,00
18030000 Туристичний збір 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00
18030200 Туристичний збір сплачений фізичними ососбами 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00
18050000 Єдиний податок 35 200 000,00 24 916 497,00 -10 283 503,00 70,8 29 847 878,00 -4 931 381,00 -16,5
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 3 200 000,00 4 703 099,00 1 503 099,00 147,0 2 806 432,00 1 896 667,00 67,6
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 31 300 000,00 19 484 550,00 -11 815 450,00 62,3 26 387 678,00 -6 903 128,00 -26,2

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків 700 000,00 728 848,00 28 848,00 104,1 653 768,00 75 080,00 11,5

20000000 Неподаткові надходження 730 000,00 1 139 326,00 409 326,00 156,1 622 248,00 517 078,00 83,1
21000000 діяльності 80 000,00 605 716,00 525 716,00 757,1 73 525,00 532 191,00 723,8
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних 

або комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного 
бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на 
акції (частки) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є державна або 
комунальна власність 0,00 5 098,00 5 098,00 0,0 0,00 5 098,00

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 
унітарних підприємств та їх об'єднань, що 
вилучається по віпповіпного місцевого бюпжету 0,00 5 098,00 5 098,00 0,0 0,00 5 098,00

21080000 Інші надходження 80 000,00 600 618,00 520 618,00 750,8 73 525,00 527 093,00 716,9

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 80 000,00 16 406,00 -63 594,00 20,5 47 524,00 -31 118,00 -65,5

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 
порушення законодавства у сфері виробництва та 
обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 0,00 584 212,00 584 212,00 26 001,00 558 211,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 650 000,00 524 719,00 -125 281,00 80,7 516 640,00 8 079,00 1,6

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 650 000,00 523 779,00 -126 221,00 80,6 516 628,00 7 151,00 1,4

22010300

Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань 120 000,00 58 910,00 -61 090,00 49,1 75 920,00 -17 010,00 -22,4

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 130 000,00 378 119,00 248 119,00 290,9 109 968,00 268 151,00 243,8

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 380 000,00 86 750,00 -293 250,00 22,8 311 220,00 -224 470,00 -72,1

22012900

ІІлата за скорочення термінів надання послуг у 
сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а також 
плата за надання інших платних послуг, 
пов’язаних з такою державною реєстрацією 20 000,00 0,00 -20 000,00 0,0 19 520,00 -19 520,00 -100,0

22090000 Державне мито 0,00 940,00 940,00 12,00 928,00 7733,3

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому числі 
за оформлення документів на спадщину і 
дарування 0,00 56,00 56,00 12,00 44,00 366,7

22090400

Державне мито , пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів (посвіток) та 
паспортів громадян України 0,00 884,00 884,00 884,00

24000000 Інші неподаткові надходження 0,00 8 891,00 8 891,00 32 083,00 -23 192,00 -72,3

24060000 Інші надходження 0,00 8 891,00 8 891,00 32 083,00 -23 192,00 -72,3
24060300 Інші надходження 0,00 8 891,00 8 891,00 32 083,00 -23 192,00 -72,3

238 857 700,00 245 955 844,00 7 098 144,00 103,0 195 959 141,00 49996 703,00 25,5

40000000 Офіційні трансферти 57 650 139,00 57 404 530,00 -245 609,00 99,6 66 941 292,00 -9 536 762,00 -14,2

41300000
Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 55 597 100,00 55 597 100,00 0,00 100,0 52 229 700,00 3 367 400,00 6,4

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 55 597 100,00 55 597 100,00 0,00 100,0 52 229 700,00 3 367 400,00 6,4

41040000
Дотація з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 670 074,00 670 074,00 0,00 100,0 2 365 000,00 -1 694 926,00 -71,7

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я за 
рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету 593 100,00 593 100,00 0,00 100,0 2 365 000,00 -1 771 900,00 -74,9

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 76 974,00 76 974,00 0,00 0,00 76 974,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 1 382 965,00 1 137 356,00 -245 609,00 82,2 12 346 592,00 -11 209 236,00 -90,8



41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 282 965,00 37 356,00 -245 609,00 13,2 ЗО 968,00 6 388,00 20,6

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа" за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 0,00 0,00 0,00 544 666,00 -544 666,00 -100,0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 11 084 366,00 -9 984 366,00 -90,1

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету 0,00 0,00 686 592,00 -686 592,00 -100,0

Разом доходів 296 507 839,00 303 360 374,00
6 8^5^0

102,3 262 900 433,00 40 459 941,00 15,4

Начальник управління фінансів

Оксана Єлецька
2-40-30

Оксана СОЛОДЕНКО



Додаток 2

Звіт про виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету Калинівської селищної територіальної громади 
за 2022 рік

грн.

ЇГ

бюджетіНО1

' ' я 1 1

рік
1

н

43 764,00

------------------- -

43 764,00 53 930,00 -10 166,00

022 рік до

% -
10000000 Податкові надходження 0,00 -18,9
19000000 Інші податки та збори 0,00 43 764,00 43 764,00 53 930,00 -10 166,00 -18,9
19010000 Екологічний податок 0,00 43 764,00 43 764,00 53 930,00 -10166,00 -18,9

19010100

Екологічний податок, який справляється за 
викиди в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин стаціонарними джерелами 
забруднення (за винятком викидів в 
атмосферне повітря двоокису вуглецю) 0,00 42 925,00 42 925,00 53 479,00 -10 554,00 -19,7

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи на 
об'єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 0,00 839,00 839,00 451,00 388,00 86,0

20000000 Неподаткові надходження 2 172 573,00 3 314 315,00 1 141 742,00 152,6 7 718 717,00 -4 404 402,00 -57,1

24000000 Інші неподаткові надходження 3 314 315,00 3 314 315,00 1 200117,00 2 114 198,00 176,2

24060000 Інші надходження 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 -729,00

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності 0,00 0,00 0,00 729,00 -729,00

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного 
пункту 0,00 0,00 0,00 1 199 388,00 -1 199 388,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 172 573,00 3 314 315,00 1 141 742,00 152,6 6 518 600,00 -3 204 285,00 -49,2

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно 
з бїх основною діяльністю 2 172 573,00 1 168 598,00 -1 003 975,00 53,8 3 241 162,00 -2 072 564,00 -63,9

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю 1 922 573,00 854 938,00 -1 067 635,00 44,5 2 966 919,00 -2 111 981,00 -71,2

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, 
що здійснюється відповідного до Закону 
України «Про оренду державного та 
комунального майна» 250 000,00 255 062,00 5 062,00 102,0 264 665,00 -9 603,00 -3,6

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна) 58 598,00 58 598,00 9 578,00 49 020,00 511,8

25020000
Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 2 145 717,00 2 145 717,00 3 277 438,00 -1 131 721,00 -34,5

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 2 145 717,00 2 145 717,00 3 277 438,00 -1 131 721,00 -34,5

30000000 Доходи від операцій з капіталом 473 322,00 473 322,00 35 199 025,00 -34 725 703,00 -98,7

33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів 10 000,00 473 322,00 463 322,00 4 733,2 35 199 025,00 -34 725 703,00 -98,7

33010000 Кошти від продажу землі 10 000,00 473 322,00 463 322,00 4 733,2 35 199 025,00 -34 725 703,00 -98,7

33010100

Кошти від продажу земельних ДІЛЯНОК 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або когмунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим 10 000,00 473 322,00 463 322,00 4 733,2 35 199 025,00 -34 725 703,00 -98,7

Разом доходів 2 182 573,00 3 831 401,00 1 648 828,00 175,5 42 971 672,00 -39 140 271,00 -91,1

Начальник управління фінансів

Оксана Єлецька
2-40-30

Оксана СОЛОДЕНКО



Додаток З

Видатки
Видатки бюджету Калинівської селищної територіальної громади за 2022 рік склали 300 596 791 гри., у тому числі видатки загального фонду 271 372 364 гри., що складає 89.2% до уточненого плану на 

2022 р.. спеціального - 29 224 397 грн.. що складає 70.4 % до уточнених призначень на 2022 року.

Виконання видаткової частини бюджету Калинівської селищної територіальної громади 
за 2022 рік 

Загальний фонд
грн.

Найменування показника

Затверджено на 
2022 р. з 

урахуванням 
внесених змін

Фактичне 
виконання за 

2022 р.

Відхилення від 
уточненого 

плану на 2022р. 
(♦.-)

% виконання 
до 

затвердженого 
плану

Фактичне 
виконання за 

2021 р.

Відхилення від фактичного 
виконання 2021 р. (+,-)

грн. %

1 2 з 4 5 6 7 8

Державне управління 40 523 520 36 574 555 Л Й4Я Q6K 90,3 4 308 017 13,4

0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

28 275 352 25 751 103 -2 524 249 91,1 24 869 296 881 807 3,5

0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, територіальних громадах 12 248 168 10 823 452 -1 424 716 88,4 7 397 242 3 426 210 46,3

Освіта 121 560 958 114440 762 -7 120 196 94,1 106 318 476 в *122 286 7,6
1010 Надання дошкільної освіти 18 239 899 17 032 623 -1 207 276 93,4 17 986 239 -953 616 -5,3

1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 35 271 131 31 794 666 -3 476 465 90,1 27 850 934 3 943 732 14,2

1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти (за рахунок освітньої субвенції) 55 597 100 53 426 222 -2 170 878 96,1 50 705 136 2 721 086 5,4

1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти (за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією) 1 975 013 1 975 013 0 100,0 8 052 1 966 961 24428,2

1070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми 5 220 513 5 216 909 -3 604 99,9 4 381 431 835 478 19,1

1080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 2 392 060 2 392 060 0 100,0 2 239 890 152 170 6,8

1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 2 550 797 2 536 243 -14 554 99,4 2 222 903 313 340 14,1

1142 Інші програми та заходи у сфері освіти 31 480 29 670 -1 810 94,3 7 240 22 430 309,8

1181 Співфінансування заходів, up реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова укоаїнська школа"

0 0 0 512 794 -512 794 -100,0

1182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 
9§8УНрк субвенції, з державного бюджету уісиевим бюджетам

0 0 0 372 890 -372 890 -100,0

1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
лг.лбпияими лгяітміми плтпябями ..................... _____............. ..............

282 965 37 356 -245 609 13,2 ЗО 967 6 389 20,6

8 383 870 ■EBBS■ДІ 40,2
2111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 8 126 820 7 937 380 -189 440 97,7 4 893 158 3 044 222 62,2

2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет 0 0 0 686 592 -686 592 -100,0

2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 555 000 446 490 -108 510 80,4 39 989 406 501 1016,5

Соціальний захист та соціальне забезпечення 23 672 246 20 802 011 -2 870 235 87,9 2 036 693 18 766 318 92М
3050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 0 0 0 84 366 -84 366 -100,0

3133 Інші заходи та заклади молодіжної політики 481 812 414 707 -67 105 86,1 0 414 707

3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям 
з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги

28 263 11 735 -16 528 41,5 13 449 -1 714 -12,7

3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 23 162 171 20 375 569 -2 786 602 88,0 1 938 878 18 436 691 950,9

Культура і мистецтво ■тим -361 404 94,1 6 710 797 -953 349

4030 Забезпечення діяльності бібліотек 824 500 823 878 -622 99,9 941 816 -117 938 -12,5

4040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 1 069 040 1 038 403 -ЗО 637 97,1 941 763 96 640 10,3

4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних закладів 3 088 681 2 766 436 -322 245 89,6 2 683 027 83 409 3,1

4081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва 1 079 663 1 077 381 -2 282 99,8 957 095 120 286 12,6

4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 56 968 51 350 -5618 90,1 1 187 096 -1 135 746 -95,7

Фізична культура І спорт 299 500 213 033 -86467 71,1 190 951 22 082 _____11,6

11.65011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту 299 500 213 033 -86 467 71,1 190 951 22 082

6030 Організація благоустрою населених пунктів 32 419 684

51 225 966

29 624 384 -2 795 300 91,4 18 487 743 11 136 641

■18,7

60,2

6071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово- 
комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням 
місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, 
та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво 
(надання)

159 000 158 164 -836 99,5 365 593 -207 429 -56,7

6090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 23 360 839 21 443 418 -1 917 421 91,8 4 566 041 16 877 377 369,6

7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5 345 219 5 217 891 -127 328 97,6 93 499 5 124 392 5480,7

7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 8 100 0 -8 100 0,0 8 100 -8 100 -100,0

Інша діяльність 1.МЖ 13 835 787 -2105482 7 870 973 132,0
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха 4 288 332 2 507 887 -1 780 445 58,5 99 800 2 408 087 2412,9

8230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 8 392 800 8 085 829 -306 971 96,3 5 865 014 2 220 815 37,9

8240 Заходи та роботи з територіальної оборони 3 260 137 3 242 071 -18 066 99,4 0 3 242 071



Резервний фонд 7 718 711 7 070 864 -647 847 91,6 0 7 070 864

8710 Резервний фонд місцевого бюджету 15 639 0 -15 639 0,0 0 0
8724 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у 
будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого 
бюджету

192 523 0 -192 523 0,0 0 0

8741 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у 
будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного 
Фонду місцевого бюджету

1 921 000 1 647 183 -273 817 85,7 0 1 647 183

8751 Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної 
ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду 
місцевого бюджету

2 104 157 1 995 282 -108 875 94,8 0 1 995 282

8775 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого 
бюджету 3 485 392 3 428 399 -56 993 98,4 0 3 428 399

Міжбюджетні трансферти 18 526 030 7 850 177 -10 675 853 42,4 7 629 833 220 344 2,9
9110 Реверсна дотація 12 385 700 1 720 167 -10 665 533 13,9 6 764 500 -5 044 333 -74,6

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 38 150 28 020 -10 130 73,4 865 333 -837 313 -96,8

9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів 6102 180 6 101 990 -190 100,0 0 6101 990

Всього видатків загального фонду: 704335 748 771372384 -32063384 89,2 190 258 817 81113 547 42,6

Спеціальний фонд

Найменування показника

Уточнені 
бюджетні 

призначення на 
2022 р. з 

урахуванням 
внесених змін

Фактичне 
виконання за 

2022 р.

Відхилення від 
уточненого 

плану на 2022р. 
(+.-)

%ДО 
затвердженого 

плану на 
2022р.

Фактичне 
виконання за 

2021 р.

Відхилення від фактичного 
виконання 2021 р. (+,-)

гри. %

Державне управління ■ИЩИ 86 0 ИИщщ -830 528 -31,4

0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

852 106 748 659 -103 447 87,9 2 181 095

_

-1 432 436 -65,7

0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, територіальних громадах 162 800 161 000 -1 800 98,9 466 348 -305 348 -65,5

0180 Інша діяльність у сфері державного управління 1 097 317 907 256 -190 061 82,7 0 907 256

Освіта 2 485 706 -1097 805 ва л ютаІНЕммІ
1010 Надання дошкільної освіти 256 383 52 883 -203 500 20,6 1 312 135 -1 259 252 -96,0

1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 3 035 842 2 141 537 -894 305 70,5 5 762 358 -3 620 821 -62,8

1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти (за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією) 0 0 0 2 743 524 -2 743 524 -100,0

1070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми 29 500 29 500 0 100,0 229 059 -199 559 -87,1

1080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 261 786 261 786 0 100,0 122 500 139 286 113,7

1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 0 0 0 100 550 -100 550 -100,0

1181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

0 0 0 171 016 -171 016 -100,0

1182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

0 0 0 171 776 -171 776 -100,0

1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

0 0 0 0 0

1210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами

0 0 0 0

]
;________ V 109,0 икш

2111 Первинна медична допомога населенню що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 16 000 16 000 0 100,0 475 154 -459 154 -96,6

Культура і мистецтво 23000 0 100,0 ■игті

4030 Забезпечення діяльності бібліотек 0 23 828 -23 828 -100,0

4040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 0 0 0 110 500 -110 500 -100,0

4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних закладів 0 0 0 395 374 -395 374 -100,0

4081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва 23 000 23 000 0 100,0 19 999 3 001 15,0

Житлово-комунальне господарство с чає. «884 623 11894 760 ~44’2
6017 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об'єктів житлово- 
комунального господарства 18 377 0 -18 377 0,0 0 0

6030 Організація благоустрою населених пунктів 7 295 784 6 429 538 -866 246 88,1 11 591 814 -5 162 276 -44,5

6090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 202 857 202 857 0 100,0 302 946 -100 089 -33,0

Економічна діяльність 40,0 50 324 202

7130 Здійснення заходів із землеустрою 233 000 0 -233 000 0,0 98 000 -98 000 -100,0

7310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 112 006 37 360 -74 646 33,4 8 009 234 -7 971 874 -99,5

7321 Будівництво освітніх установ та закладів 5 528 020 5 090 077 -437 943 92,1 22 529 365 -17 439 288 -77,4

7322 Будівництво медичних установ та закладів 98 000 0 0 0,0 0 0

7324 Будівництво установ та закладів культури 0 0 0 327 128 -327 128 -100,0

7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0 0 0 1 266 187 -1 266 187 -100,0

7330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 2 292 200 0 -2 292 200 0,0 11 725 489 -11 725 489 -100,0

7350 Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

98 000 0 -98 000 0,0 407 100 -407 100 -100,0

7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій 6 000 000 0 -6 000 000 0,0 0 0

7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 311 269 1 137 154 -174 115 86,7 5 912 699 -4 775 545 -80,8



7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи 
права на неї 26 000 16 000 -10 000 61,5 49 000 -33 000 -67,3

Інша діяльність 1274 471 706190 -588 281 55,4 2 486 210 -1780 020 -71,6
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха 689 890 576 590 -113 300 83,6 0 576 590

8230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 22 000 0 -22 000 0.0 2 476 490 -2 476 490 -100,0

8240 Заходи та роботи з територіальної оборони 129 600 129 600 0 100,0 0 129 600

8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 432 981 0 -432 981 0,0 9 720 -9 720 -100,0

Резервний фонд ТІ 281 289 11263 600 -17 689 98,8 о 11 263 600
8775 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого 
бюджету

11 281 289 11 263 600 -17 689 99,8 0 11 263 600

Міжбюджетні трансферти 0 0 0 559 242 -559 242 -100,0

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 0 0 559 242 -559 242 -100,0

Всього видатків спеціального фонду: 41506 007 29^4 3^7 -12 281 610 70,4 79 549 630 -50 325 233 -63,3

Разом загальний і спеціальний фонд: 345 841 755 300 596761 -45 244 994 86,9 269 808 447 ЗО 788 314 11,4

Начальник управління фінансів Оксана СОЛОДЕНКО



Пояснююча записка до проекту рішення про затвердження 
звіту про виконання бюджету 

Калинівської селищної територіальної громади 
за 2022 рік

Доходи

Бюджет Калинівської селищної територіальної громади ( далі - селищний 
бюджет ) на 2022 рік затверджений по загальному та спеціальному фонду з 
урахуванням змін у сумі 298 690 412 грн. (в т.ч. міжбюджетні трансферти - 57 650 139 
гривень).

Фактичний обсяг доходів загального та спеціального фонду селищного бюджету 
за звітний період склав 307 191 775 грн., що становить 102,8 відсотка показників 
звітного періоду.

Загальний фонд

Доходи загального фонду селищного бюджету (з урахуванням міжбюджетних 
трансфертів) на 2022 рік затверджено у сумі 296 507 839 гривень. Фактичний обсяг 
надходжень становить 303 360 374 грн., або 102,3 відсотка до затверджених планових 
показників.

Структура доходів загального фонду бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади за 2022 рік

(Фактичні надходження)

Міжбюджетні трансферти -
57404,6тис.грн., або 18,9%

Податкові та 
неподаткові 
надходження 

245 955,8 тис.грн або 
81,1%
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Доходи загального фонду селищного бюджету, які формуються за рахунок 
загальнодержавних податків і зборів, при планових показниках 238 857 700 грн., 
фактично склали 245 955 844 грн., що становить 103,0 відсотка до затверджених 
планових показників, понадпланово надійшло 7 098 144 гривень. Порівняно з 
відповідним періодом минулого року надходження зросли на 49 996 703 грн. або 25,5 
відсотка.

Структура податків і зборів загального фонду бюджету Калинівської 
селищної територіальної громади за 2022 рік

(Фактичні надходження)

плата за надання 
адмін. послуг 
523,8 т.грн. 
або 0,2 %

154 879,5т.грн. 
або 63,0%

ПДФО

земельний податок 
та орендна плата 

за землю
34 954,4 т.грн. або 

14,2%

податок на нерухоме 
майно, відмінне від 

зем.ділянки 
25 592,9 т.грн. 

або 10,4 %

акцизний податок 
З 418,5 т.грн. 

або 1,4%

єдиний податок 
24 916,5 т.грн.

або 10,1 %

інші ( рентна плата, 
адмін.штрафи, трансп. 

податок)
1 670,2 т.грн.

або 0,7 %

Основним дохідним джерелом селищного бюджету є податок на доходи 
фізичних осіб. Фактичні надходження податку за звітний період становлять 
154 879 582 грн., або 110,5 відсотка до затверджених показників ( план - 140 188 900 
грн.). Перевиконання за звітний період 14 690 682 гривень. Порівняно з відповідним 
періодом минулого року надходження зросли на 45 307 945 грн., або 41,4 відсотка.
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Найбільші підприємства платники податку на доходи фізичних осіб до 
селищного бюджету (у відрахуваннях) :

Платник

Фактичні 
надходження 
за 2021 рік

Фактичні 
надходження 
за 2022 рік

Відхилення

грн. %

ТОВ « Епіцентр К» 54 462 393 47 128 227 -7 334 166 13,5

ТОВ «Агротехсоюз» 6 375 031 2 691 467 - 3 683 564 -57,8

ТОВ « Хорш Україна» 0 2 843 980 2 843 980

ТОВ « Ясенсвіт» 1 307 671 808 479 -499 192 -38,2

ТОВ « Плисецький гранітний 
кар’єр» 698 263 646 167 - 52 096 -7,5

ТОВ « Укрхарчопромкомплекс» 710 933 392 494 -318 439 -44,8

ТОВ «Фора» 762 077 647 751 - 114 326 -15,0

ТОВ «Петромак» 691 963 944 967 253 004 36,6

ТОВ «Агроструктура» 666 333 1 852 052 1 185 719 178,0

ТОВ «Крона- Калинівка» 701 605 162 778 - 538 827 -76,8

ТОВ «АС Інвестмент» 777 530 1 026 768 249 238 32,0
ВП НУБіпУ « Боярська дослідна лісова 
станція» 670 827 707 226 36 399 5,4
ТОВ «Митний термінал 
« Калинівка » 500 743 466 632 -34 111 -6,8
ТОВ « Монтаженерго» 428 820 277 579 -151 241 -35,3
ПРАТ « Київметалопром» 327 553 327 491 -62,0 0,2
ПРАТ «Логістичний центр
Калинівка» 369 827 360 348 -9 479 -2,6
Разом 69 451 569 61 284 406 - 8 167 163 -11,7

Нові підприємства, які почали сплачувати у 2022 році податок на доходи 
фізичних осіб до бюджету громади :

Платник

Фактичні надходження 
2022 року

ТОВ «Каруж» (з січня 2022 року) 78 695
ТОВ «Рабус» (з січня 2022 року) 134 602
ТОВ « МТК 2000» ( з січня 2022 року) 20 353
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ТОВ « Тріо Трейд » (з лютого 2022 року) 17 542
ТОВ «Цифрове майбутнє сьогодні» (з січня 2022 року) 1 892
ТОВ «ІВКОРД БУД» (з листопада 2022 року) 5 293
Разом 258 377

Надходження рентної плати за використання природних ресурсів до 
селищного бюджету за 2022 рік склали 981 770 грн., або 136,4 відсотка до 
затверджених показників 720 000 грн.), а саме :

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів - 929 395 грн., або 
152,4 відсотка до плану (перевиконання - 319 395 грн.), до відповідного періоду 
минулого року надходження зменшились на 39 391 грн., або 4,1 відсотка;

- рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого 
значення - 3 220 грн.;

- рентна плата за користування надрами - 49 155 грн., або 44,7 відсотка до плану 
(недовиконання - 60 845 грн.), до відповідного періоду минулого року надходження 
зменшились на 66 502 грн., або 57,5 відсотка;

Надходження акцизного податку за 2022 рік до селищного бюджету склали 
З 418 521 грн., що на 2 201 479 грн. менше планових показників. Порівняно з минулим 
роком надходження зменшились на 1 761 379 грн, або 34,0 відсотка, а саме :

- акцизний податок з виробленого та ввезеного на митну територію України
пального - 906 311 грн., або 65,9 відсотка до плану ( недовиконання -
2 213 689 грн.), у порівняні з минулим роком надходження зменшились на 
2 004 832 грн., або 68,9 відсотка;

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів та тютюнових виробів - 2 512 210 грн., або 100,5 відсотка до плану 
( перевиконання - 12 210 грн.), у порівняні з минулим роком надходження зросли на 
243 453 грн., або 10,7 відсотка.

За 2022 рік податку на нерухоме майно до селищного бюджету надійшло у сумі 
25 592 924 грн., що становить 134,7 відсотка до плану (додатково отримано 
6 594 124 грн.), у порівняні з минулим роком надходження зросли на 12 649 836 грн., 
або 97,7 відсотків з них :

- податок на нерухоме майно сплачений юридичними особами - 24 718 004 
грн., або 148,0 відсотка до плану (перевиконання - 8 019 204 грн.), у порівняні з 
минулим роком надходження зросли на 13 972 687 грн., або 130,0 відсотка;

- податок на нерухоме майно сплачений фізичними особами - 874 920 грн., 
або 38,0 відсотка до плану ( недовиконання - 1 425 080 грн.), у порівняні з минулим 
роком надходження зменшились на 1 322 851 грн., або 60,2 відсотка.
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Найбільші платники податку на нерухоме майно

Платник Фактичні 
надходження за 

2021 рік

Фактичні 
надходження за 

2022 рік

Відхилення 
(грн.)

ТОВ « Епіцентр К» 5 652 543 19 235 834 13 583 291
ПР AT «Київметалопром» 1 188 137 1 354 158 166 021
ТОВ « Кроноспан УА» 31 414 259 346 227 932
ТОВ « Євро Актив Інвест» 89 933 291 849 201 916
ТОВ « Хорш Україна» 48 147 261 371 213 224
ТОВ «АС Інвестмент» 160 447 295 464 135 017
ПВКПФ « Сапфір» 0 152 999 152 999
Разом 7 170 621 21 851 021 14 680 400

Земельного податку та орендної плати за землю надійшло 34 954 329 грн., що 
становить 93,6 відсотка до плану на звітну дату (недовиконання - 2 395 671 грн), у 
порівняні з минулим роком надходження зменшились на 1 725 424 грн. або 4,7 
відсотка, а саме:

- плата за землю сплачена юридичними особами - 33 842 446 грн., або 
95,5 відсотка до плану ( недовиконання - 1 607 554 грн.), у порівняні з минулим роком 
надходження зменшились на 1 228 475 грн., або на 3,5 відсотка;

- плата за землю сплачена фізичними особами - 1 111 883 грн., або 58,5 
відсотка до плану (недовиконання - 788 117 грн.), у порівняні з минулим роком 
надходження зменшились на 496 949 грн., або на 30,9 відсотка.

Найбільші платники плати за землю

Платник

Фактичні 
надходження 

2021 року

Фактичні 
надходження 

2022 року

Відхилення

грн. %

AT « Укрексімбанк» 1 386 212 2 099 332 713 120 51,4

ПРАТ «Київметалопром» 557 433 629 103 71 670 12,8
ПРАТ « Логістичний центр 
Калинівка» 1 599 662 1 766 300 166 638 10,4

ТОВ « Хорш Україна» 23 120 426 775 403 655 1745

ТОВ «АС Інвестмент» 336 239 418 118 81 879 24,3

ДТГО "Південно-Західна залізниця" 21 687 399 23 667 125 1 979 726 9,2

ТОВ « Кроноспан У А» 106 869 699 985 593 116 554

ТОВ « Агсолко Україна» 46 897 304 834 257 937 550

Разом 25 743 831 ЗО 011572 4 267 741 16,5

Транспортний податок до селищного бюджету надійшов у сумі 69 895 
гривень.
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Туристичний збір до селищного бюджету надійшов у сумі З 000 гривень.

Єдиний податок за 2022 рік до селищного бюджету надійшов у сумі 
24 916 497 грн., або 70,8 відсотка до плану ( 35 200 000 грн.). Недовиконання - 
10 283 503 гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження 
зменшились на 16,5 відсотків, або 4 931 381 грн., а саме :

- єдиний податок сплачений юридичними особами - 4 703 099 грн., або 
147,0 відсотків до плану (перевиконання - 1 503 099 грн.), у порівняні з минулим 
роком надходження зросли на 1 896 667 грн., або 67,6 відсотка;

- єдиний податок сплачений фізичними особами - 19 484 550 грн., або 
62,3 відсотка до плану ( недовиконання - 11 815 450 грн.), у порівняні з минулим 
роком надходження зменшились на 6 903 128 грн., або 26,2 відсотка;

- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників - 728 848 грн., 
або 104,1 відсотка до плану (перевиконання - 28 848 грн.), у порівняні з минулим 
роком надходження зросли на 75 080 грн., або 11,5 відсотка.

Найбільші платники єдиного податку

Платник

Фактичні 
надходження 
за 2021 рік

Фактичні 
надходження 
за 2022 рік

Відхилення

грн. %

ТОВ «Укр Енерджі» 0 488 017 488 017
ТОВ «Українська телекомунікаційна 
група» 0 394 740 394 740

ТОВ « Облтелеком» 0 247 444 247 444

ТОВ « Екотеплорозвиток» 153 438 363 558 210 120 136,9

ТОВ « Нова Плюс» 1 065 241 601 240 536 126,8

ТОВ « МТК 2000» 0 299 069 299 069

ТОВ «Кристал Телеком» 0 585 715 585 715

Разом 154 503 2 620 144 2 465 641 169,5

Плата за надання адміністративних послуг до селищного бюджету надійшла 
у сумі 523 779 грн, або 80,6 відсотка до плану. Порівняно з відповідним періодом 
минулого роком надходження зросли на 7 151 грн., або 1,4 відсотка, а саме:

гри.
ккд Назва коду План на 

2022 р.
Факт за 
2022 р.

Відхилення від 
плану

Факт за 
2021 р.

Ріст/спад до 
минулого року

% грн. % грн.
22010300 Адміністративний збір за 

проведення державної
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб
підприємців та
громадських формувань

120 000 58 910 49,1 -61 090 75 920 -22,4 - 17010

22012500 Плата за надання інших 
адміністративних послуг, в 
тому числі:

130 000 378 119 290,9 248 119 109 968 243,8 268 151
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за оформлення та
виготовлення паспортів 328 779 0 328 779

за витяги з ДЗК про 
земельну ділянку 33 200 92 866 -64,3 - 59 666

інші адміністративні 
послуги 16 140 17 102 -5,6 -962

22012600 Адміністративний збір за 
державну реєстрацію
речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень

380 000 86 750 22,8 - 293 250 311 220 -72,1 - 224 470

22012900 Плата за скорочення 
термінів надання послуг у 
сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень і 
державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та 
громадських формувань, а 
також плата за надання 
іінших платних послуг, 
пов’язаних з такою
державною реєстрацією

20 000 0 - 20 000 19 520 -19 520

Усього 650 000 523 779 80,6 - 126 221 516 628 1,4 7 151

Інші неподаткові надходження за 2022 рік до селищного бюджету надійшли 
у сумі 615 547 грн., що становить 769,4 відсотка до плану (80 000 грн.), саме :

- адміністративні штрафи - 600 618 грн., або 750,8 відсотка до плану 
( + 520 618 грн.);

- державне мито - 940 грн ;
- частина чистого прибутку - 5 098 грн. від КП Калинівської селищної ради 

«Джерело -20»;
- інші надходження - 8 891 грн. (повернення Калинівською селищною 

радою у загальній сумі 5 552 грн. (кошти за комунальні послуги 
орендарів за минулий рік). Надходження коштів від Сварчевського О.С. у 
сумі 3 339 грн. ( рішення Васильківського міськрайонного суду)).

Міжбюджетні трансферти

До загального фонду бюджету Калинівської селищної територіальної громади 
надійшли міжбюджетні трансферти на загальну суму 57 404 530 грн., а саме:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 55 597 100 грн.;

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної 
додаткової дотації з державного бюджету - 593 100 грн.;

інші дотації з місцевого бюджету - 76 974 грн.;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету - 37 356 грн.;

інші субвенції з місцевого бюджету - 1 100 000 гривень.
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Спеціальний фонд

За 2022 рік план доходів спеціального фонду селищного бюджету виконано на 
175,5 відсотка, або у сумі 3 831 401 грн., що на 1 648 828 грн. більше планових 
показників. План по спеціальному фонду на звітний період становить 2 182 573 грн. 
(з урахуванням річного плану власних надходжень бюджетних установ 2 172 573 грн.).

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 
39 140 271 грн, або 91,1 відсотка. Так, як у 2021 році до бюджету громади надійшли 
кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту у сумі 1 199 388 
грн. та кошти від продажу землі у сумі 35 199 025 гривень.

Доходи спеціального фонду сформовані за рахунок надходжень:

Фактичні надходження

Екологічний податок
43,8 тис. грн., або 1,1%

Власні надходження 
бюджетних установ 
З 314,3 тис.грн.,або 

86,5%

Кошти від продажу 
землі 

473,3тис.грн., 12,4%

• Власні надходження бюджетних установ - 3 314 315 грн. в т.ч.:

- надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 854 938 грн, (з 
них до відділу освіти - 582 862 грн., сектору культури, туризму та з питань 
діяльності засобів масової інформації 272 076 гривень) ;
- плата за оренду майна бюджетних установ - 255 062 грн. до Калинівської 

селищної ради;
- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 

майна ( кошти від здачі макулатури ) - 58 598 грн. до відділу освіти ;
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- інші джерела власних надходжень ( благодійна допомога в натуральній формі 
-2 145 717 грн., (з них до Калинівської селищної ради ( комп’ютер) - 21 710 
грн. до відділу освіти ( підручники, навчально-методична література, ролети, 
ноутбуки) - 2 124 007 грн.)

• Екологічний податок - 43 764 грн.;
• Кошти від продажу земельних ділянок - 473 322 гривень.

Виконання дохідної частини селищного бюджету за 2022 рік характеризується 
показниками, наведеними у Додатку 1 та Додатку 2.

ВИДАТКИ

Видатки бюджету Калинівської селищної територіальної громади за 2022 рік 
склали 300 596 761 грн., що становить 86,9 % до затверджених показників, з них по 
загальному фонду - 271 372 364 грн., що складає 89,2 % до уточненого плану на 2022 
рік, спеціальному - 29 224 397 грн., що складає 70,4 % до уточнених призначень на 
2022 рік. Планові показники звітного періоду - 345 841 755 грн., у тому числі 
загального фонду - 304 335 748 грн., спеціального фонду - 41 506 007 гривень.

Видатки на утримання галузей та розвиток територіальної громади

Інша діяльність Резервний фонд
14542,0тис.грн., 

або 4,8% 
Економічна 
діяльність

11498,5тис.грн.,
або 3,8%

18334,5тис.грн., 
або 6,1% Міжбюджетні 

трансферти
Державне 
управління 

38391,5тис.грн., 
або 12,8%

забезпечення 
20802,0тис.грн., 

або 6,9%

Житлово-
комунальне 
господарство 

57858,3тис.грн., або 
19,3%

Фіз.культура І 
спорт 213,0 

тис.грн., або 0,1%

Культура 5780,4 
тис.грн., або 

1,9%
Охорона

8399,9 
тис.грн., або 2,8%
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Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету Калинівської селищної територіальної 
громади за 2022 рік склали 271 372 364 грн., або 89,2 % до уточненого плану на 2022 
рік (план - 304 335 748 грн.).

Державне управління

На утримання органів державного управління (селищна рада, управління 
фінансів, управління соціального захисту населення, управління економічного 
розвитку, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та 
інфраструктури, посадових осіб відділу освіти, сектору молоді та спорту і сектору 
культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації) на 2022 рік 
затверджені асигнування у сумі 40 523 520 грн., касові видатки склали 36 574 555 грн., 
або 90,3% до уточнених бюджетних призначень звітного періоду.

Із загальної суми видатків використано:
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями - 33 492 784 грн.;
- на розрахунки за спожиті енергоносії - 1 457 518 грн.;
- на предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 1 018 560 грн.;
- на оплату послуг (крім комунальних) та інших поточних видатків - 605 693 

гривень.

Освіта

На галузь «Освіта» за 2022 рік використано кошти у сумі 114 440 762 грн. 
(в т.ч. видатки на заходи по селищним програмам - 25 000 грн.), що становить 94,1 % 
до уточнених бюджетних призначень звітного періоду.

Із загальної суми видатків на галузь «Освіта» направлено, з них:
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями — 94 148 594 грн.;
- на розрахунки за спожиті енергоносії - 10 490 334 грн.;
- на продукти харчування - 547 538 грн.;
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали - 34 629 грн.;
- на предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 2 114 616 грн.;
- на оплату послуг (крім комунальних) - 7 040 289 грн.;
- на інші виплати населенню - 29 670 грн.;
- на інші поточні видатки - 35 092 гривень.
Із зазначеної суми видатків спрямовано:

• кошти з бюджету Калинівської селищної територіальної громади - 58 332 096 
гривень;

• міжбюджетні трансферти - 56 108 666 грн., а саме:
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заробітну плату 
педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл (освітня субвенція) - 
53 426 222 грн., що становить 96,1 % до плану 2022 року;

- для забезпечення видатків з утримання закладів освіти використано кошти 
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 593 100 
грн., що становить 100% до плану 2022 року, які спрямовані на заробітну 
плату непедагогічним працівникам;
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, на оплату 
праці фахівців, які проводять (надають) додаткові психолого-педагогічні і 
корекційно-розвиткові заняття (послуги) спрямовано 37 356 грн., що 
становить 13,2% до плану 2022 року;
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- іншу дотацію з місцевого бюджету для покриття витрат закладів, 
підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, у 
приміщеннях (будівлях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі 
розміщувалися тимчасово переміщені особи - 76 975 грн., що становить 
100% до плану 2022 року;

- за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на ремонт та 
облаштування укриттів в Данилівській гімназії, Малосолтанівській гімназії 
та Калинівській гімназії спрямовано 1 975 013 грн., що становить 100% до 
плану 2022 року.

За рахунок зазначених видатків утримуються 3 дошкільних закладів освіти з 
кількістю дітей - 403 осіб., 7 загальноосвітніх навчальних закладів з кількістю дітей - 
2 534 осіб, комунальний заклад позашкільної освіти «Центр дитячо-юнацького 
розвитку» з кількістю дітей - 657 осіб, бухгалтерія, мистецька школа з кількістю дітей 
- 133 особи.

Видатки на утримання установ галузі «Освіта»

Інші заклади у сфері 
освіти (бухгалтерія)

Спеціальна освіта 
(мистецькі школи) 

тис.грн., або 
2,1%

Позашкільна освіта
5216,9тис.грн., або 

4,6%

та Інші програми І 
заходи 2565,9 
тис. грн., або 

2,2% Дошкільна 
освіта 17032,6 
тис.грн., або 

14,9%

Охорона здоров ’я

На галузь «Охорона здоров’я» за 2022 рік використано 8 383 870 грн, або 96,6% 
до бюджетних призначень за звітний період, в тому числі на:

• фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської селищної ради - 
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7 937 380 грн. (заробітна плата з нарахуваннями - 6 262 053 грн, 
медикаменти - 249 927 грн., енергоносії - 673 836 грн., інші видатки - 
751 564 грн.);

• селищну Програму впорядкування безоплатного та пільгового відпуску 
лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 
території Калинівської громади - 430 000 грн.;

• селищну Програму "Невідкладна медична допомога" населенню 
Калинівської селищної територіальної громади - 16 490 гривень.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки бюджету Калинівської селищної територіальної громади на 
соціальний захист та соціальне забезпечення населення за 2022 рік склали 20 802 011 
грн. (вт.ч. видатки на заходи по селищним програмам - 20 419 804 грн.), що становить 
87,9% до уточнених бюджетних призначень звітного періоду.

З них:
- інші заклади та заходи молодіжної політики (функціонування сектору молоді 

та спорту) - 382 207 грн.;
- на заходи відповідно до Програми розвитку національно-патріотичного 

виховання на території Калинівської селищної ради - 18 300 грн.;
- на заходи відповідно до Програми розвитку молодіжної політики на 

території Калинівської селищної ради - 14 200 грн.;
- виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги, відповідно до Програми "Турбота" - 11 735 грн.;
надання адресної матеріальної допомоги хворим жителям Калинівської 
селищної ради нефрологічного профілю, які потребують гемодіалізу, 
відповідно до Програми "Здоров'я" - 1 493 397 грн.;

- надання одноразової матеріальної допомоги жителям Калинівської громади, 
відповідно до Програми "Турбота" - 2 955 872 грн.;

- надання матеріальної допомоги відповідно до Програми соціальної 
підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 
членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та учасників Революції 
Гідності Калинівської селищної ради - 105 000 грн.;

- забезпечення виконання Програми підтримки членів добровольчого 
формування №1 Калинівської територіальної громади - 9 956 300 грн.;

- забезпечення виконання Програми надання матеріальної допомоги жителям 
Калинівської селищної територіальної громади на найм (оренду) житла, 
помешкання яких зруйновано або непридатне для проживання внаслідок 
авіаційних ударів під час збройної агресії російської федерації - 65 000 грн.;

- забезпечення виконання Програми підтримки військовослужбовців 
призваних на військову службу під час мобілізації до лав Збройних Сил 
України та інших військових формувань для захисту України від збройної 
агресії російської федерації - 5 800 000 гривень.



13

Культура і мистецтво

За 2022 рік видатки галузі «Культура і мистецтво» склали 5 757 448 грн. (в т.ч. 
видатки на заходи по селищним програмам - 725 809 грн.), що становить 94,1 % до 
бюджетних призначень звітного періоду.

Із загальної суми поточних видатків використано, з них:
- на заробітну плату з нарахуваннями - 4 984 053 грн., що становить 86,6% 

загального фінансування;
- на розрахунки за спожиті енергоносії - 425 918 грн., або 7,4 % від загальної 

суми фінансування;
- на предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 223 012 грн.;
- на оплату послуг (крім комунальних) та інших поточних видатків - 124 465 

гривень.
Вказані видатки спрямовані: на утримання 8 бібліотек, 4 будинків культури та 

2 клубів, музею, бухгалтерії, на проведення заходів програми культурно-мистецької 
діяльності - 32 190 грн., на проведення заходів програми розвитку інформаційно- 
культурного простору - 19160 грн., програми з інформаційно-просвітницької 
діяльності (функціонування комунального закладу «Інформаційно-просвітницький 
центр») - 674 459 гривень.

Видатки на галузь «Культура і мистецтво»

Інші заклади в 
галузі культури І

Бібліотеки 823,9 
_ тис.грн., або 

14,3%107

Інші заходи в галузі 
культури І мистецтва

51,3 тис.грн., або 
0,9%мистецтва

ї

Музеї1038,4 
тис.грн., або 

18,0%

Будинки культури та 
клуби 2766,4 
тис.грн., або 

48,1%
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Фізична культура і спорт

На галузь «Фізична культура і спорт» за 2022 рік використано 213 033 грн, або 
71,1 % до уточнених бюджетних призначень на звітний період.

Видатки спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, 
відповідно до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території 
Калинівської селищної ради.

Інші видатки

Із бюджету Калинівської селищної територіальної громади за 2022 рік на інші 
видатки спрямовано 85 200 685 грн., а саме:

організація благоустрою населених пунктів - 29 624 384 грн., з них:
• на заробітну плату з нарахуваннями - 4 776 274 грн.,
• на розрахунки за спожиті енергоносії - 3 557 283 грн.,
• на предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 534 198 грн.;
• на оплату послуг (крім комунальних) - 20 756 629 грн.;

- відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у 
тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні 
послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу 
виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром 
економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) -158 164 грн.;

- інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (фінансова 
підтримка комунальних підприємств житлово-комунальної сфери) - 
21 443 418 грн., в т.ч. для КП «Калинівкаблагоустрій» - 2 472 060 грн., КП 
«Джерело-20» - 4 802 074 грн., КП «Данилівське» - 1 124 310 грн., КП 
«Благоустрій» - 12 907 774 грн., Програма поховання загиблих воїнів під час 
війни російської федерації проти України - 137 200 грн;

- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету (виготовлення кошторисної документації 
на проведення аварійних, відновлювальних робіт вулиць населених пунктів 
громади) - 5 217 891 грн.;

- заходи відповідно до Програми захисту населення і території Калинівської 
селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру (поширення інфекційної хвороби COVID-19), забезпечення 
пожежної безпеки - 2 507 887 грн.;
інші заходи громадського порядку та безпеки - 8 085 829 грн., в т.ч. по 
Програмі забезпечення діяльності комунального підприємства "Калинівська 
варта" - 6 869 290 грн., по Програмі «Безпечна громада» - 1 175 883 грн., по 
Програмі «Поліцейський офіцер громади» - 40 656 грн.;

- на Програму забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної 
оборони на території Калинівської громади - 3 242 071 грн.;

- заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі 
або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду 
місцевого бюджету - 1 647 183 грн. (для КП «Благоустрій - 730 000 грн., для 
управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, 
капітального будівництва та інфраструктури - 917 183 грн.);

- допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або 
стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету, 
відповідно до Програми Калинівської селищної ради про надання 
матеріальної допомоги жителям Калинівської селищної територіальної 
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громади, приватні житлові будинки яких постраждали від збройної агресії 
російської федерації проти України - 1 995 282 грн.;

- інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету - 
З 428 399 грн.;

- реверсна дотація - 1 720 167 грн.;
- інші субвенції з місцевого бюджету - 28 020 грн. (субвенція до бюджету 

Васильківської міської територіальної громади для Васильківського міського 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) на відшкодування коштів за утримання двох одиноких громадян 
похилого віку у відділенні стаціонарного догляду для постійного або 
тимчасового проживання, відповідно до Програми «Турбота»);

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів - 6 101 990 грн., з них:

■ для 7 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у 
Київській області відповідно до Програми захисту населення і 
території Калинівської селищної ради від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру (поширення інфекційної 
хвороби COVID-19), забезпечення пожежної безпеки - 432 180 грн.,

■ для Фастівського районного управління поліції ГУНП в Київській 
області (відповідно до Програми "Поліцейський офіцер громади" - 
150 000 грн., відповідно до Програми профілактики злочинності та 
сприяння діяльності правоохоронних органів на території 
Калинівської селищної територіальної громади - 200 000 грн.),

■ для військової частини А 2860 Збройних Сил України відповідно до 
Програми підтримки військової частини А 2860 Збройних Сил 
України - 5 200 000 грн.,

■ для Фастівського районного відділу Головного управління Служби 
безпеки України у м.Києві та Київській області відповідно до 
Програми профілактики злочинності та сприяння діяльності 
правоохоронних органів на території Калинівської селищної 
територіальної громади - 119 810 гривень.

Звіт про виконання селищних програм за 2022 рік

грн.

Назва програм
Уточнений 

план на 
2022 р.

Касові 
видатки за 

2022 р.

%
виконання 

ДО 
уточненого 

плану
Програма розвитку системи освіти, молоді та 
спорту Калинівської селищної ради (КТКВК 1070, 
1142)

42 000 42 000 100

Програма фінансової підтримки комунального 
некомерційного підприємства "Центр первинної 
медико-санітарної допомоги " (КТКВК 2111)

8 126 820 7 937 380 97,7

Програма впорядкування безоплатного та 
пільгового відпуску лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 
окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань на території Калинівської громади 
(КТКВК 2152)

430 000 430 000 100
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Програма "Невідкладна медична допомога" 
населенню Калинівської селищної територіальної 
громади (КТКВК2152)

125 000 16 490 13,2

Програма розвитку національно-патріотичного 
виховання на території Калинівської селищної ради 
(КТКВК3133)

34 800 18 300 52,6

Програма розвитку молодіжної політики на 
території Калинівської селищної ради 
(КТКВК3133)

54 200 14 200 26,2

Програма розвитку фізичної культури та спорту на 
території Калинівської селищної ради
(КТКВК 5011)

299 500 213 033 71,1

Програма "Здоров'я" з надання адресної 
матеріальної допомоги хворим жителям 
Калинівської селищної ради нефрологічного 
профілю, які потребують гемодіалізу (КТКВК 3242)

1 493 397 1 493 397 100

Програма фінансування заходів щодо святкування 
Дня Святого Миколая, новорічних свят для дітей 
Калинівської селищної територіальної громади 
(КТКВК 3242)

1 063 203 0,0 0,0

Програма "Турбота" Калинівської селищної ради 
(КТКВК 3160, 3242, 9770) 3 695 013 2 995 627 81,1

Програма соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції, операції Об’єднаних 
сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції, 
операції Об’єднаних сил та учасників Революції 
Гідності Калинівської селищної ради (КТКВК 3242)

161 971 105 000 64,8

Програма підтримки членів добровольчого 
формування №1 Калинівської територіальної 
громади Фастівського району (КТКВК 3242)

10 215 000 9 956 300 97,5

Програма надання матеріальної допомоги жителям 
Калинівської селищної територіальної громади на 
найм (оренду) житла, помешкання яких зруйновано 
або непридатне для проживання внаслідок 
авіаційних ударів під час збройної агресії 
російської федерації (КТКВК 3242)

100 000 65 000 65,0

Програми підтримки військовослужбовців 
призваних на військову службу під час мобілізації 
до лав Збройних Сил України та інших військових 
формувань для захисту України від збройної агресії 
російської федерації (КТКВК 3242)

6 500 000 5 800 000 89,2

Програма з інформаційно-просвітницької 
діяльності Калинівської селищної ради 
(КТКВК 4040)

675 600 674 459 99,8

Програма "Культурно-мистецька діяльність" 
(КТКВК 4082) 32 198 32 190 100

Програма "Розвиток інформаційно-культурного 
простору" (КТКВК 4082) 24 770 19 160 77,4
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Програма благоустрою населених пунктів 
Калинівської селищної територіальної громади 
(КТКВК 6030)

17 063 198 14 452 032 84,7

Програма соціально-економічного та культурного 
розвитку Калинівської селищної ради
(КТКВК 6030)

15 356 486 15 172 352 98,8

Програма фінансової підтримки на період 
реформування та розвитку комунальних 
підприємств житлово-комунальної сфери 
Калинівської селищної ради (КТКВК 6071, 6090)

23 319 839 21 464 382 92,0

Програма поховання загиблих воїнів під час війни 
російської федерації проти України на 2022-2023 
роки (КТКВК 6090)

200 000 137 200 68,6

Програма соціально-економічного та культурного 
розвитку Калинівської селищної ради
(КТКВК 7461)

5 345 219 5 217 891 97,6

Програма про сплату членських внесків членами 
Всеукраїнської асоціації громад (КТКВК 7680) 8 100 0,0 0,0

Програма захисту населення і території 
Калинівської селищної ради від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру 
(поширення інфекційної хвороби COVID-19), 
забезпечення пожежної безпеки
(КТКВК 8110, 9800)

3 620 512 2 940 067 81,2

Програма забезпечення діяльності комунального 
підприємства "Калинівська варта" Калинівської 
селищної ради (КТКВК 8230)

7 099 012 6 869 290 96,8

Програма «Безпечна громада» комунального 
підприємства "Калинівська варта" Калинівської 
селищної ради (КТКВК 8230)

1 223 788 1 175 883 96,1

Програма «Поліцейський офіцер громади» 
(КТКВК 8230, 9800) 220 000 190 656 86,7

Програма забезпечення проведення заходів та робіт 
з територіальної оборони на території Калинівської 
громади (КТКВК 8240)

3 260 137 3 242 071 99,4

Програми підтримки військової частини А 2860
Збройних Сил України (КТКВК 9800) 5 200 000 5 200 000 100

Програма профілактики злочинності та сприяння 
діяльності правоохоронних органів на території 
Калинівської селищної територіальної громади 
(КТКВК 9800)

320 000 319 810 99,9

Всього: 115 309 763 106 194 170 92,1

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду бюджету Калинівської селищної територіальної 
громади за 2022 рік склали 29 224 397 грн., у т. ч. за рахунок власних надходжень 
установ - 2 624 470 грн., бюджету розвитку - 26 599 927 гривень.



18

Напрямки використання коштів спеціального фонду бюджету

Видатки власних надходжень установ по галузях:

Державне управління

За рахунок надходження коштів від плати за оренду майна бюджетних установ, 
що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна» на галузь «Державне управління» спрямовано 146 553 грн., на 
оплату послуг (крім комунальних), що становить 58,6% до уточнених бюджетних 
призначень на 2022 рік.

За рахунок надходження благодійних внесків, грантів та дарунків (надходження 
у натуральній формі) на галузь «Державне управління» спрямовано 21 710 грн., на 
придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання ноутбука 
для служби у справах дітей та сім’ї Калинівської селищної ради).

Освіта

За рахунок надходження коштів від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та від благодійних внесків, 
грантів та дарунків, на утримання установ галузі «Освіта» за 2022 рік використано 
2 456 207 грн., що становить 71,2 % до уточнених бюджетних призначень на 2022 рік.

Із загальної суми асигнувань направлено на:
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- на заробітну плату з нарахуваннями - 261 786 грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 142 180 грн.;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 34 141 грн.;
- продукти харчування - 70 415 грн.;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1 947 685 
гривень.

Видатки бюджету розвитку

Видатки бюджету розвитку становлять 26 599 927 грн. і спрямовані на:
- придбання комп'ютерної техніки, меблів та побутових приладів для 

Калинівської селищної ради - 217 996 грн.;
придбання апаратури для передавання радіосигналу з приймальним 
пристроєм та придбання переферійного устаткування - 362 400 грн.;

- придбання комплексу безперебійного живлення для управління фінансів - 
12 800 грн.;

- придбання генератора для центру дитячо-юнацького розвитку - 29 500 грн.; 
придбання генератора та інверторних кондиціонерів для відділу освіти - 
148 200 грн.;
придбання багатофункціональних пристроїв для центру первинної медико- 
санітарної допомоги - 16 000 грн.;
придбання ноутбуку для сектору культури, туризму та з питань діяльності 
засобів масової інформації - 23 000 грн.;
придбання насосу фекального для КП "Калинівкаблагоустрій" - 69 677 грн.; 
придбання насосів фекального та глибинного для КП «Джерело-20» - 133 180 
грн.;
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї - 
16 000 грн.;
капітальний ремонт приміщення Калинівської селищної ради по вул. 
Центральна 57, смт Калинівка - 907 256 грн.;
капітальний ремонт багатофункціонального майданчика в парку активного 
відпочинку в смт Калинівка - 1 481 035 грн.;
виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт та 
благоустрій центральної частини смт Калинівка - 4 541 729 грн.;
капітальний ремонт та благоустрою території кладовища с.Липовий Скиток - 
177 010 грн.;
капітальний ремонт паркування біля центрального парку смт Калинівка - 
229 764 грн.;
часткова оплата по будівництву паркової зони біля озера у військовому 
містечку №21 с.Данилівка - 37 360 грн.;

- часткова оплата по будівництву допоміжної будівлі скейт-парку по 
вул.Центральна, 59-В у смт Калинівка - 240 383 грн.;

- реконструкція частини приміщень Калинівської ЗОНІ І-ІІІ ступенів №2 під 
заклад дошкільної освіти по вул.Пушкіна, 23 смт Калинівка - 4 849 694 грн.; 
капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільних стоянок в смт 
Калинівка - 1 137 153 грн.;

- придбання рупорних гучномовців, обладнання для гучномовців та 
мережевого мікрофону для Калинівської громади - 104 674 грн.;

- підсилювач потужності з IP мережевим адаптером - 281 760 грн.;
- придбання 3G модему, Starlink - 37 100 грн.;

придбання ємкостей для води ( відповідно до заходів Програми захисту 
населення і території Калинівської селищної ради від надзвичайних ситуацій 
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техногенного та природного характеру (поширення інфекційної хвороби 
COVID-19)- 153 056 грн.;
придбання радіостанцій для проведення заходів та робіт з територіальної 
оборони - 129 600 гривень.
придбання генераторів бензинових для Калинівської селищної ради - 275 730 
грн. (за рахунок резервного фонду);
придбання генераторів для центру первинної медико-санітарної допомоги - 
244 529 грн. (за рахунок резервного фонду);
придбання захисного модуля з комплектацією - 497 152 грн. (за рахунок 
резервного фонду);
придбання генераторів для КП «Благоустрій» - 10 246 189 грн. (за рахунок 
резервного фонду).

Виконання видаткової частини бюджету характеризується даними, наведеними в 
додатку 3.

Фінансування

Протягом 2022 року на рахунках у банках вільні кошти бюджету Калинівської 
селищної територіальної громади не розміщувалися.

Впродовж 2022 року з Єдиного казначейського рахунку на фінансування 
тимчасових касових розривів бюджету короткотермінові позики не отримувались.

Заборгованість

На підставі казначейського Звіту про бюджетну заборгованість по загальному та 
спеціальному фондах (форма №7м) та пояснювальних записок головних розпорядників 
і одержувачів коштів бюджету Калинівської селищної територіальної громади про 
фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість за доходами і видатками, яка 
виникла при виконанні кошторисів за 2022 рік станом на 01 січня 2023 року 
встановлено:

дебіторська заборгованість за доходами та видатками загального та 
спеціального фондів відсутня;

кредиторська заборгованість за видатками загального фонду становить 
1 182 165,98 гривень, з якої прострочена - 6 245,98 гривень.

В розрізі установ обліковується по:

Калинівська селищна рада на суму 1 048 260,00 гривень, з яких: 1 040 160,00 
гривень - новорічні подарункові набори цукерок;
8 100,00 гривень - за оплату членських внесків Всеукраїнській організації 

громад;

Відділ освіти Калинівської селищної ради на суму 133 905,98 гривень, з 
яких:

6 300,00 гривень - за придбання каністр для бензину;
74 000,00 гривень - придбання піщано-сольової суміші;
43 160,00 гривень - виготовлення кошторисної документації та проходження 

експертизи будівель закладів освіти;
6 245,98 гривень - за оплату пені по несвоєчасних розрахунках за спожиту 

електричну енергію;
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4 200,00 гривень - за придбання поліграфічної продукції (бланки-карточки).

Кредиторська заборгованість за видатками спеціального фонду становить 
З 110 704,42 гривень, в т. ч. прострочена - 2 330 523,66 гривень.

В розрізі установ обліковується по:

Калинівська селищна рада на суму 135 000,00 гривень, з яких:
78 000,00 гривень - виготовлення технічної документації із землеустрою та 

інвентаризації земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівель, споруд 
технічної інфраструктури;

49 000,00 гривень - за розробку містобудівної документації;
8 000,00 гривень - за проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
будівельних організацій та підприємств;

Управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, 
капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради на 
суму 2 975 704,42 гривень, в тому числі:

27 122,00 гривень - по об’єкту «Технічний нагляд по об’єкту Капітальний 
ремонт приміщення Калинівської селищної ради по вул. Центральна, 57 
смт Калинівка»;

40000,00 гривень - по об’єкту «Виготовлення кошторисної документації по 
об’єкту «Капітальний ремонт Кожухівської ЗОШ»;

15191,00 гривня - по об’єкту «Технічний нагляд по об’єкту «Капітальний 
ремонт даху по вул. Центральна, 76 смт. Калинівка»;

2 350,00 гривень - по об’єкту «Технічний нагляд по об’єкту Будівництво 
допоміжної будівлі скейт-парку по вул. Центральна, 59-В, смт Калинівка»;

298 697,71 гривень - по об’єкту «Реконструкція ЗОШ в селищі Калинівка»;
16 985,81 гривень - по об’єкту «Технічний нагляд по об’єкту Реконструкція 

частини приміщень Калинівської ЗОШ I -III ступенів №2 по вул. Пушкіна, 23 смт. 
Калинівка»;

20 745,00 гривень - по об’єкту «Технічний нагляд по реконструкції приміщення 
Калинівської селищної ради по вул. Центральна, 57-п смт. Калинівка»;

545 943,54 гривень - по об’єкту «Реконструкція приміщення Калинівської 
селищної ради по вул. Центральна, 57-п смт. Калинівка»;

49 000,00 гривень - по об’єкту «Виготовлення кошторисної документації по 
об’єкту: Реконструкції приміщення Калинівської селищної ради по вул. Центральна, 
57-п смт. Калинівка»;

1 659 644,12 гривень - по об’єкту «Реконструкція приміщення Калинівської 
селищної ради по вул. Центральна, 57-п смт. Калинівка».

12 738,74 гривень - по об’єкту «Технічний нагляд по об’єкту Капітальний 
ремонт дорожнього покриття автомобільних стоянок смт. Калинівка»;

287 286,50 гривень - по об’єкту «Розчищення ставу в межах с. Липовий Скиток».
Заборгованість виникла у зв’язку з дією Постанови KJM-У ВІД 09.06.2021 №590 

«Про затвердження Порядку виконання повноважень Дёря/авною казначейською 
службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»./ /

Начальник управління / // ////S Оксана СОЛОДЕНКО

Оксана Єлецька / /7/^ /
Світлана Курченко /
Людмила Куцаченко



УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Фастівського району 
Київської області

Двадцять друга сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 24 січня 2023 року смт Калинівка № 354-22-VIII

Про внесення змін та доповнень до програми «Турбота» Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Калинівської 
селищної ради від 13.05.2021 № 87-05-VIII

Керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання управління 
соціального захисту населення Калинівської селищної ради, з метою наближення 
соціальних послуг до громадян, які потребують особливої уваги та допомоги з 
боку органу місцевого самоврядування, Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до паспорту та заходів Програми «Турбота» 
Калинівської селищної ради на 2021 - 2025 роки затвердженої рішенням 
Калинівської селищної ради від 13.05.2021 № 87-05-VIII (далі - Програма) та 
викласти Програму в новій редакції.

2. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради, враховуючи потребу в 
коштах, подану відповідальними виконавцями Програми, передбачити в 
бюджеті Калинівської селищної територіальної громади бюджетні призначення 
на фінансування Програми, виходячи з реальних можливостей та пріоритетів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників
Калинівського селищного голе

Селищний голова

ЗфОЗПОДІЛОМ обов’язків.

Юлія ОЛЕКСЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Калинівської селищної ради 
від 24 січня 2022 року № 354-22-VIII

Програма
«Турбота» Калинівської селищної ради 

на 2021 - 2025 роки

смт Калинівка
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ПРОГРАМА
«Турбота» Калинівської селищної ради 

на 2021-2025 роки

Паспорт програми

1. Повна назва Програми Програма «Турбота» Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки

2. ініціатор розроблення Програми Калинівська селища рада

2. Розробник Програми
Управління соціального захисту 
населення Калинівської селищної 
ради

3. Відповідальні виконавці 
Програми

Управління соціального захисту 
населення Калинівської селищної 
ради, депутати селищної ради, 
старости старостинських округів 
Калинівської селищної ради, 
комісія з питань надання 
матеріальної допомоги 
громадянам, передбаченої 
заходами Програми, виконавчий 
комітет

4. Головна мета Програми

Соціальний захист найменш 
захищених верств населення, 
пільгових категорій громадян та 
сприяння підвищенню життєвого 
рівня громадян, які опинилися у 
скрутних життєвих обставинах, 
створення необхідних умов для 
вирішення їх найбільш гострих 
соціальних проблем шляхом 
надання цільової допомоги

5. Термін реалізації Програми 2021 - 2025 роки

6. Обсяг фінансових ресурсів, для 
реалізації програми в тому числі 21130,00 тис. грн.1

6.1
Передача субвенції до бюджету 
Васильківської міської 
територіальної громади

600,0 тис. грн.

1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення
відповідних змін до бюджету Калинівської селищної територіальної громади впродовж терміну дії Програми.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить 
за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя. 
Турбота про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах - один з 
основних напрямів державної політики у сфері соціального захисту населення. 
Соціальний захист населення - одна з головних функцій держави, яка має 
виконуватися завжди і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті 
яких виникли проблеми. Сфера дії соціального захисту - це особа, сім’я, їхній 
добробут, і не лише матеріальний, а й соціальний, тобто покращення 
соціального самопочуття людини, впевненості у своєму майбутньому.

Ефективний соціальний захист - це не лише гарантовані державою 
соціальне забезпечення (пенсії, виплати, доплати) і створена мережа надання 
соціальних послуг, а й комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні 
за рахунок коштів селищного бюджету шляхом надання, в доповнення до 
державного соціального забезпечення, додаткових гарантій соціального захисту 
жителям населених пунктів селищної ради, забезпечення добробуту та 
покращення соціального самопочуття кожної людини. Саме на розвиток цих 
стратегічних завдань, зростання рівня життя, надання в повному обсязі 
соціальних послуг вразливим категоріям громадян з урахуванням їх реальних 
потреб спрямовані соціальні ініціативи.

Основним шляхом поліпшення соціальної ситуації на території 
Калинівської громади є відповідне формування селищної соціальної підтримки.

Програма «Турбота» Калинівської селищної ради на 2021-2025 роки (далі - 
Програма) розроблена відповідно до законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та 
гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію 
жертв політичних репресій на Україні», «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про увічнення Перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війни 1939-1945 років» та інших нормативно - 
правових актів.

2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є визначення пріоритетів надання соціальних 
допомог та послуг найбільш незахищеним верствам населення Калинівської 
селищної ради, які перебувають у складних життєвих обставинах та 
неспроможні їх самостійно подолати.

Також метою програми є соціальний захист населення одиноким громадян 
Калинівської селищної територіальної громади, зокрема за рахунок коштів 
Програми «Турбота» необхідно проводиться відшкодування коштів за 
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утримання одиноких громадян похилого віку, які не здатні до самостійно себе 
обслуговувати, та потребують постійної сторонньої допомоги перебуваючи у 
відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 
Васильківського міського територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг).

Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб 
допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього 
стану і не опинитись на узбіччі суспільства. Найбільшу увагу суспільства 
звернено до проблем старшого покоління, осіб з інвалідністю, сімей загиблих 
або померлих учасників АТО/ООС, військовослужбовців, учасників АТО/ООС 
та членів їх сімей, учасників Революції Гідності, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни,одиноких громадян, онкохворих, 
одиноко проживаючих громадян та інших категорій населення.

З огляду на умови сьогодення, Програмою визначено основні пріоритетні 
напрямки :

надання матеріальної допомоги на лікування, в т.ч. на проведення 
складних хірургічних операцій, лікування онкохворих ;

надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам, особам з 
інвалідністю, ветеранам війни, сім’ям загиблих або померлих учасників 
АТО/ООС, військовослужбовців, учасників Революції Гідності, постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям, що опинилися у складних 
життєвих обставинах;

надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок 
виникнення пожежі, стихійного лиха та підтоплень;

3. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Заходи виконання Програми визначено у додатку 1 до Програми.
Матеріальна допомога громадянам, передбачена цією Програмою 

надається відповідно до Порядку надання матеріальної допомоги громадянам, 
передбаченої заходами Програми «Турбота» Калинівської селищної ради на 
2021-2025 роки, (додаток 2 до Програми)

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Очікується, що в результаті реалізації заходів Програми відбудеться 
покращення матеріального становища та рівень життя найбільш незахищених 
верств населення. Реалізація даної Програми дозволить вдосконалити систему 
соціальної підтримки жителів громади, покращити якість і оперативність 
надання соціальних послуг; вирішити питання організаційно - правового та 
інформаційного забезпечення, матеріально - технічного, соціально - 
побутового, культурного обслуговування жителів громади; зняти соціальну 
напругу.
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5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.

Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься в межах 
видатків, передбачених у бюджеті Калинівської селищної територіальної 
громади на відповідний рік та інших джерел фінансування, не заборонених 
чинним законодавством України. Для реалізації Програми також можливе 
фінансування за рахунок благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших 
джерел, не заборонених законодавством.

Начальник управління соціального 
захисту населення Калинівської 
селищної ради Наталія КИЇВСЬКА



Додаток 2
до Програми

ПОРЯДОК
надання матеріальної допомоги громадянам, передбаченої заходами 
Програми «Турбота» Калинівської селищної ради на 2021-2025 роки

1. Порядок надання матеріальної допомоги громадянам, передбаченої 
заходами Програми «Турбота» Калинівської селищної ради на 2021-2025 роки 
(далі - Порядок) визначає механізм надання та виплати матеріальної допомоги 
(далі - допомога), що надається відповідно до пунктів 2.2-2.4; 2.11-2.14 заходів, 
передбачених Програмою «Турбота» Калинівської селищної ради на 2021-2025 
роки.

2. Допомога надається на підставі особистої заяви громадянина на ім’я 
Калинівського селищного голови поданої через уповноважену особу 
управління соціального захисту населення Калинівської селищної ради, в якій 
вказується підстава для отримання допомоги.

3. Для надання допомоги відповідно до пунктів 2.2-2.4; 2.11-2.14 заходів 
заявник додає до заяви такі документи:

3.1. відповідно до пункту 2.2 заходів:
• копію паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника 

податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку 
у паспорті, подається копія сторінки паспорта з відповідною відміткою);

• довідку медико-соціальної експертної комісії про групу та причину 
інвалідності:

• посвідчення особи з інвалідністю з дитинства; посвідчення дитини з 
інвалідністю, або посвідчення з інвалідністю загального захворювання (за 
наявності):

• медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 рокі;
• письмову згода на збір та обробку інформації про персональні дані;
• документи, які підтверджують складні життєві обставини;
• інші документи, що можуть підтверджувати необхідність надання 

допомоги;
• виписку (копію виписки) з рахунку із реквізитами банківської установи 

для перерахування коштів.
3.2. відповідно до пункту 2.3 заходів:
• копію паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника 

податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку 
у паспорті, подається копія сторінки паспорта з відповідною відміткою);

• письмову згода на збір та обробку інформації про персональні дані;
• документи, які підтверджують стихійне лихо або пожежу;



• акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, складений 
депутатом Калинівської селищної ради та затверджений селищним головою;

• виписку (копію виписки) з рахунку із реквізитами банківської установи 
для перерахування коштів.

3.3. відповідно до пункту 2.4 заходів:
• копію паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника 

податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку 
у паспорті, подається копія сторінки паспорта з відповідною відміткою);

• письмову згода на збір та обробку інформації про персональні дані;
• копію пенсійного посвідчення , пільгового посвідчення або довідку, що 

посвідчує його статус, тощо (за наявності);
• інформація про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;
• акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, складений 

депутатом Калинівської селищної ради та затверджений селищним головою;
• довідка про доходи заявника (особи, яка потребує допомоги) за останні 

шість місяців (заробітна плата, пенсія, допомога та інше);
• документи, які підтверджують необхідність лікування;
• інші документи, що можуть підтверджувати необхідність надання 

допомоги;
• виписку (копію виписки) з рахунку із реквізитами банківської установи 

для перерахування коштів.
3.3.1. Допомога надається один раз на рік, якщо розмір середньомісячного 

сукупного доходу заявника (особи, яка потребує допомоги), за останні шість 
місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує трьох прожиткових 
мінімумів для осіб, які втратили працездатність на день звернення.

3.3.2. У виняткових випадках (що підтверджується відповідними 
документами) допомога надається незалежно від доходів заявника, а саме: 
онкологічні захворювання; важкі форми захворювання, що потребують 
довготривалого та дороговартісного лікування; нещасні випадки, стихійні лиха 
(аварії, пожежі, повені та інше).

3.4 відповідно до пункту 2.11 заходів:
• копію паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника 

податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку 
у паспорті, подається копія сторінки паспорта з відповідною відміткою);

• письмову згода на збір та обробку інформації про персональні дані;
• виписку (копію виписки) з рахунку із реквізитами банківської установи 

для перерахування коштів.
3.5 відповідно до пункту 2.12 заходів:
• копію паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника 

податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 



офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку 
у паспорті, подається копія сторінки паспорта з відповідною відміткою);

• свідоцтво про смерть або лікарське свідоцтво про смерть;
• документи, які підтверджують родинні стосунки;
• письмову згода на збір та обробку інформації про персональні дані;
• виписку (копію виписки) з рахунку із реквізитами банківської установи 

для перерахування коштів;
• інші документи, що можуть підтверджувати необхідність надання 

допомоги.
3.6 відповідно до пунктів 2.13, 2.14 заходів:

• копію паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника 
податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку 
у паспорті, подається копія сторінки паспорта з відповідною відміткою);

• письмову згода на збір та обробку інформації про персональні дані;
• документи, що підтверджують поранення, або травму;
• інші документи, що можуть підтверджувати необхідність надання 

допомоги;
• виписку (копію виписки) з рахунку із реквізитами банківської установи 

для перерахування коштів.
4. Заява про надання матеріальної допомоги за резолюцією Калинівського 

селищного голови направляється до секретаря комісії з питань надання 
матеріальної допомоги громадянам, передбаченої заходами Програми 
«Турбота» Калинівської селищної ради на 2021 - 2025 роки (далі - Комісія) для 
організації та забезпечення розгляду заяви.

5. Питання щодо надання матеріальної допомоги розглядається Комісією 
при наявності повного пакету документів, визначених пункт 3 Порядку.

6. Комісія розглядає подані документи щодо надання допомоги та приймає 
рішення про можливість і розмір її надання.

7. Комісія за наслідками розгляду заяви та поданих документів може 
відмовити в наданні допомоги.

8. На підставі рішення Комісії секретар комісії протягом десяти робочих 
днів готує проект розпорядження Калинівського селищного голови про надання 
допомоги.

9. Сума допомоги, визначена в розпорядженні Калинівського селищного 
голови, перераховується управлінням соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради у безготівковій формі через установи банків на 
особовий рахунок заявника.

10. Рішення Комісії може бути оскаржене відповідно до чинного 
законодавства України.

Начальник управління соціального 
захисту населення Калинівської 
селищної ради Наталія КИЇВСЬКА



Додаток 1 
до Програми

Заходи виконання Програми

№ Зміст заходів Термін 
виконання Відповідальний за виконання

1 Організаційно-правове забезпечення

1.1

Проводити обстеження матеріально-побутових 
умов проживання з метою вивчення потреб 
одиноких непрацездатних громадян; осіб з 
інвалідністю; ветеранів війни та праці; сімей 
загиблих або померлих учасників АТО/ООС, 
військовослужбовців; постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. Результати
обстежень з пропозиціями щодо надання 
конкретної допомоги зазначеній категорії 
громадян виносити на розгляд комісії з питань 
надання матеріальної допомоги громадянам, 
передбаченої заходами Програми.

Постійно

Депутати селищної ради, комісія з питань надання 
матеріальної допомоги громадянам, передбаченої 
заходами Програми

1.2

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу 
серед населення щодо змін або доповнень до 
чинного законодавства України з питань 
соціального захисту.

Постійно

Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради, старости
старостинських округів Калинівської селищної 
ради

1.3

Широко використовувати засоби масової 
інформації для висвітлення ходу реалізації 
Програми Постійно

Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради, старости 
старостинських округів Калинівської селищної 
ради



2 Поліпшення соціально-побутового обслуговування

2.1

Охопити соціально-побутовим обслуговуванням 
одиноких непрацездатних громадян; осіб з 
інвалідністю; ветеранів війни та праці; сімей 
загиблих або померлих учасників АТО/ООС; 
постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи.

Постійно

Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради, виконавчий комітет 
селищної ради, депутати селищної ради

2.2

Надання одноразової матеріальної допомоги 
мешканцям Калинівської селищної
територіальної громади:
згідно поданих заяв та документів:

• онкохворим громадянам від 5000,00 до 
10000,00 грн;

• особам з інвалідністю І групи та сім’ям в 
яких виховуються діти з інвалідністю до 
5000,00 грн;

• особам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах до 3000,00 грн.

Постійно

Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради, комісія з питань 
надання матеріальної допомоги громадянам, 
передбаченої заходами Програми

2.3

Надання одноразової матеріальної допомоги 
мешканцям Калинівської селищної
територіальної громади, згідно поданих заяв та 
документів, які постраждали внаслідок
стихійного лиха або пожежі за наявності 
відповідних підтверджуючих документів, за 
рішенням комісії з питань надання матеріальної 
допомоги громадянам, передбаченої заходами 
Програми до 5000,00 грн.

Постійно

Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради, комісія з питань 
надання матеріальної допомоги громадянам, 
передбаченої заходами Програми



2.4

Надання одноразової матеріальної допомоги у 
виняткових випадках (що пітверджуються 
відповідними документами) мешканцям
Калинівської селищної територіальної громади, 
які опинилися у складних життєвих обставинах у 
зв’язку із хворобою, що потребує довготривалого 
або дороговартісного лікування; нещасним 
випадком; стихійним лихом (аварією, пожежою 
та іншим), у розмірі, що не перевищує десяти 
прожиткових мінімумів для осіб, які втратили 
працездатність станом на 1 січня бюджетного 
поточного року.

Постійно

Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради, комісія з питань 
надання матеріальної допомоги громадянам, 
передбаченої заходами Програми

2.5

Надання матеріальної допомоги розміром від 
500,00 до 1000,00 грн або натуральну допомогу (у 
вигляді продуктового набору, вартість якого 
становить до 1000,00 грн.) одиноким громадянам 
похилого віку; одиноко проживаючим
громадянам; особам з інвалідністю; ветеранам 
війни; сім’ям загиблих або померлих учасників 
АТО/ООС; учасникам Революції Гідності;
постраждалим внаслідок Чорнобильської
катастрофи; сім’ям, що опинилися у складних 
життєвих обставинах, які проживають на 
території Калинівської селищної територіальної 
громади, та з нагоди відзначення міжнародних, 
державних свят та знаменних дат.

Постійно

Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради, виконавчий комітет 
селищної ради



2.6

Надання натуральної допомоги одиноким 
громадянам похилого віку; сім’ям, які опинилися 
у складних життєвих обставинах; дітям з 
інвалідністю; особам з інвалідністю; ветеранам 
війни які зареєстровані на території Калинівської 
селищної територіальної громади, у вигляді 
продуктового набору у зв’язку із запобіганням 
поширенню на території Калинівської селищної 
ради коронавірусу COVID-19, з метою 
забезпечення перебування цієї вразливої категорії 
людей під час карантину вдома. Середня вартість 
продуктового набору до 1000,00 грн.

Постійно

Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради, комісія з питань 
надання матеріальної допомоги громадянам, 
передбаченої заходами Програми

2.7

Придбання подарунків ювілярам довгожителям 
Калинівської селищної територіальної громади 
для привітання з нагоди 85, 90, 95, 100-річчя, 
вартістю до 2000,00 грн.

Постійно

Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради, виконавчий комітет 
селищної ради

2.8

Надання матеріальної допомоги на поховання 
померлих одиноких громадян та знайдених 
невпізнаних трупів на території Калинівської 
селищної територіальної громади у розмірі від 
5000,00 до 10000,00 грн. Матеріальна допомога 
надається особі, яка здійснила поховання за 
рішенням комісії з питань надання матеріальної 
допомоги громадянам, передбаченої заходами 
Програми.

Постійно

Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради, комісія з питань 
надання матеріальної допомоги громадянам, 
передбаченої заходами Програми, виконавчий 
комітет селищної ради



2.9

Відшкодування коштів за надані послуги по 
перевезенню пасажирів на соціальному маршруті 
Калинівка-Порадівка-Калинівка. Щомісячно

Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради, управління 
економічного розвитку, житлово-комунального 
господарства, капітального будівництва та 
інфраструктури Калинівської селищної ради

2.10

Надання адресної допомоги у вигляді
продовольчих (не продовольчих) та гігієнічних 
наборів (підгузники для дорослих) особам без 
визначеного місця проживання, одиноким 
громадянам та мешканцям похилого віку 
Калинівської селищної територіальної громади. 
Середня вартість набору до 2000,00 грн.

Постійно

Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради, комісія з питань 
надання матеріальної допомоги громадянам, 
передбаченої заходами Програми, оперативний 
штаб для вжиття термінових заходів щодо 
забезпечення соціального захисту бездомних осіб 
та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в 
осінньо-зимовий період 2021-2023 років у 
складних погодних умовах та під час 
надзвичайних ситуацій

2.11

Надання одноразової матеріальної допомоги 
громадянам України, які здійснюють комплекс 
заходів спрямованих на стримування і відсіч 
агресії проти України; на забезпечення захисту 
населення, безпеки оборони, суверенітету і 
територіальної цілісності України на території 
Калинівської селищної територіальної громади у 
період дії воєнного стану, згідно поданих заяв та 
документів у розмірі від 1000,00 грн. до 25000,00 
грн.

Постійно

Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради, комісія з питань 
надання матеріальної допомоги громадянам, 
передбаченої заходами Програми



2.12

Надання одноразової матеріальної допомоги 
одному із членів сім’ї загиблого (померлого) 
громадянина, жителю Калинівської селищної 
територіальної громади, якій загинув (помер) під 
час здійснення комплексу заходів спрямованих 
на стримування і відсіч агресії проти України; на 
забезпечення захисту населення, безпеки 
оборони, суверенітету і територіальної цілісності 
України у період дії воєнного стану, згідно 
поданих заяв та документів у розмірі 25000,00 
грн (одноразова матеріальна допомога надається 
за спільною згодою усіх членів сім’ї, та є 
допомогою одноразового застосування).

Постійно

Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради, комісія з питань 
надання матеріальної допомоги громадянам, 
передбаченої заходами Програми

2.13

Надання одноразової матеріальної допомоги 
жителям Калинівської селищної територіальної 
громади, які отримали поранення під час 
здійснення комплексу заходів спрямованих на 
стримування і відсіч агресії проти України; на 
забезпечення захисту населення, безпеки 
оборони, суверенітету і територіальної цілісності 
України у період дії воєнного стану, згідно 
поданих заяв та документів у розмірі від 3000,00 
грн до 8000,00 грн.

Постійно

Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради, комісія з питань 
надання матеріальної допомоги громадянам, 
передбаченої заходами Програми



2.14

Надання одноразової матеріальної допомоги 
громадянам України , які отримали поранення під 
час здійснення комплексу заходів спрямованих 
на стримування і відсіч агресії проти України; на 
забезпечення захисту населення, безпеки 
оборони, суверенітету і територіальної цілісності 
України на території Калинівської селищної 
територіальної громади у період дії воєнного 
стану, згідно поданих заяв та документів у 
розмірі від 3000,00 грн до 8000,00 грн.

Постійно

Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради, комісія з питань 
надання матеріальної допомоги громадянам, 
передбаченої заходами Програми

Начальник управління соціального захисту 

населення Калинівської селищної ради Наталія КИЇВСЬКА



УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Фастівського району 
Київської області

Двадцять друга сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 24 січня 2023 року смт Калинівка № 355-22-VIII

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель комунальної власності

Розглянувши технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності, враховуючи висновок постійної комісії 
Калинівської селищної ради VIII скликання з питань містобудування, 
архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища (пункт 01 протокол № 01 від 19.01.2023), керуючись ст. 12, 79-1, 83, 
184 Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 35, 57 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр», 
постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 513 «Про 
затвердження Порядку проведення інвентаризації земель», ст. 26, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земель для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги (код згідно КВЦПЗ - 03.03), площею 0,10 га, кадастровий 
номер 3221455800:06:001:0001 в смт Калинівка Фастівського району Київської 
області, розроблену ТОВ «ГеоБуд 2000».

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земель для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 
обслуговування (код згідно КВЦПЗ - 03.12), площею 0,6820 га, кадастровий 
номер 3221480903:02:003:0008 в с. Хлепча Фастівського району Київської 
області, розроблену ТОВ «ГеоБуд 2000».

3. Надати дозвіл Калинівському селищному голові здійснити державну 
реєстрацію права комунальної власиееїіземельних ділянок, зазначених у пункті
1, 2 рішення, у Державному 
обтяжень.

4. Контроль за виконанірв^
Калинівської 
архітектури, 
середовища.

селищної
земельних

прав на нерухоме майно та їх

покласти на постійну комісію 
з питань містобудування, 

навколишнього природного

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО
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