
Протокол № 1 
проведення громадських слухань 

 
17.12.2019                         Олександрійська дитяча  
17.00 год. - 18.45 год.                 музична школа  
 
Порядок денний: 
 

1. Про звіт Олександрійського міського голови про діяльність виконавчих органів ради  
за 2019 рік. 

Звітує Олександрійський міський голова Цапюк С.К. 
2. Про проект Програми економічного та соціального розвитку міста Олександрії на  

2020 рік. 
      Доповідає: Черевашко Ростислав Євгенович -  начальник управління економіки міської 
ради.  

3. Про проект бюджету міста Олександрії на 2020 рік. 
      Доповідає: Грищенко Олена Володимирівна - начальник фінансового управління міської 
ради.  
 
 Присутні: 399 особи (листи реєстрації додаються).  
 
Відкриває і веде громадські слухання міський голова Цапюк Степан Кирилович.  
 

Цапюк С.К. доповів   що,   відповідно   до   ст. 13   Закону   України    «Про   місцеве  
самоврядування в Україні”, ст. ст. 31, 33 Статуту Олександрійської міської територіальної 
громади, розпорядження Олександрійського  міського голови від 12 грудня 2019 року № р- 
154-з, на виконання вимог ст. ст. 68, 75 Статуту Олександрійської міської територіальної 
громади пропонується сьогодні провести громадські слухання з метою опрацювання питань: 
Про звіт Олександрійського міського голови про діяльність виконавчих органів ради за 2019 
рік, про проект Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2020 рік, 
про проект бюджету міста Олександрії на 2020 рік. Згідно з реєстрацією на громадські 
слухання прибуло 399 осіб. 

Відповідно до ст. 33 Статуту міської територіальної громади для проведення 
громадських слухань необхідно присутність не менше 300 жителів. Розпочав громадські 
слухання.  

Голосували: «за» –399, «проти» – 0, «утрималось» -0.   
Представники територіальної громади за пропозицією головуючого затвердили тимчасові 
органи для роботи громадських слухань: 

-  лічильна комісія: Банковський О.В, Алімов Є.В., Погрібний Д.А.;  
Голосували:  «за» – 399, «проти» – 0, «утрималось» - 0.   
- секретаріат громадських слухань: Коваленко З.В., Трофименко С.В., Гур’єва Н.Ф.; 
Голосували:  «за» – 399, «проти» – 0, «утрималось» -0.   
- редакційна комісія: Московченко І.С., Скляр Ю.А., Черевашко Р.Є. 
Голосували:  «за» – 399, «проти» – 0, «утрималось» - 0.   

 
Цапюк С.К.   для   ефективної   роботи   громадських   слухань   запропонував    затвердити    
регламент громадських слухань:  

- інформація по питанню порядку денного - до 30 хв. 
- для виступів -  3 хв.  
- обговорення питання порядку денного –  до 30 хв. 

Голосували: «за» – 399, «проти» – 0, «утрималось» - 0.   
 
Цапюк С.К. Відповідно до розпорядження міського голови від 12 грудня 2019 року               
№ р-154-з  запропонував затвердити такий порядок денний: 



1. Про звіт Олександрійського міського голови про діяльність виконавчих органів ради  
за 2019 рік. 

Звітує олександрійський міський голова Цапюк С.К. 
2. Про проект Програми економічного та соціального розвитку міста Олександрії на  

2020 рік. 
      Доповідає: Черевашко Ростислав Євгенович -  начальник управління економіки міської 
ради.  

3. Про проект бюджету міста Олександрії на 2020 рік. 
      Доповідає: Грищенко Олена Володимирівна - начальник фінансового управління міської 
ради.  

Голосували: «за» – 399, «проти» – 0, «утрималось» - 0.   
 
По першому питанню слово взяв міський голова Цапюк С.К. 
 
Цапюк С.К.: ознайомив присутніх жителів міста з роботою виконавчих органів ради 

за 2019 рік та наголосив, що головним завданням виконавчих органів міської ради, 
керівників підприємств та організацій протягом 2019 року було підвищення 
бюджетоспроможності міста за рахунок розширення кола оподаткування, ефективного 
використання наявного фінансового, соціального, економічного, ресурсного потенціалу; 
забезпечення виконання основних показників програми економічного і соціального розвитку 
міста Олександрії на 2019 рік, розвитку підприємництва та галузей матеріального 
виробництва, створення нових робочих місць та зайнятості населення, розширення 
внутрішнього споживчого ринку та підтримки місцевих виробників та підприємців, розвитку 
інвестиційної  діяльності; посилення соціальної захищеності населення, створення 
сприятливих умов для підвищення добробуту населення міста, особливо для: 
малозабезпечених верств населення, учасників АТО, їх сімей та переселенців.  
 Степан Кирилович повідомив, про кількість проведених сесій (в т.ч. позачергових), 
розглянутих на них питань та прийнятих рішень, засідань виконавчого комітету, ознайомив 
із роботою комісій при міській раді.  
 Про всі події, які відбуваються в місті, оперативно розміщується інформація на сайті 
міської ради. Засідання виконавчого комітету та міської ради проходять в режимі он-лайн.  

В місті працюють органи самоорганізації населення: 50 квартальних комітетів (це 2/3 
території міста, бл.11 тис.садиб та 25 тис. мешканців).  

Кількість звернень жителів щороку зменшується через те, що частина проблемних 
питань вирішується зразу після особистих прийомів жителів у міського голови. Велика 
кількість звернень з питань комунального господарства та соціального захисту населення. 

Продовжується легалізація найманої праці, і це не тільки офіційне оформлення 
працівників, а й доходи від податків в міський бюджет. Для порівняння: у 2019 році 
проведено 105 рейдів робочої групи по легалізації найманої праці та тіньоївої зайнятості 
населення, легалізовано 128 р.м.(у 1918р. – 110 рейдів, легалізовано 140 р.м.), робота по 
легалізації обовязково планується і на наступний рік. 

Середньомісячна заробітна плата працівника в місті склала 7449 грн. (у 2018р. – 6332 
грн.); прогноз на 2020 рік – 8440грн. 

Обсяги фінансування місцевих програм ЖКГ у 2019р. – 48,1 млн.грн.(у 2018р. – 40,4), 
прогноз на 2020р. – 54,2 млн.грн. 

Сума надходжень державних пільг у 2019 році склала 25,0 млн.грн. (у 2018р. – 19,8), 
прогноз на 2020р. – 30 млн.грн. 

Обсяги пільгових перевезень: влітку 2019р. – 121 рейс, взимку – 50. Прогноз на 2020р 
– без змін. 

Головним пріоритетом в освіті визначено: збереження та розвиток галузі, відовідно 
проведення поточних та капітальних ремонтів будівель закладів освіти та їх переоснащення. 

В галузі охорони здоровя та культури також плануються капітальні ремонти будівель 
та приміщень. І важливим моментом в житті нашого міста стане  придбання компьютерного 
тамографу.  



У 2019 році продовжився поточний ремонт дорожнього покриття вулиць міста 
Всановлено 2 новітні зупинки, продовжується модернізація зовнішнього освітлення, 
проводяться ремонти підїздів, заміна зовнішніх водостоків, ремонт цоколів, герметизація 
стиків, заміна вікон, реконструкція майданчиків для збору сміття, обстежуються і 
ремонтуються ліфти, упорядковуються міста торгівлі, збережено мережу закладів охорони 
здоровя, освіти і культури,  та багато іншого. 

 Звіт міського голови буде також опубліковано в ЗМІ та розміщено на сайті міської 
ради. 
Цапюк С.К. надав слово начальнику управління економіки міської ради Черевашко Р.Є. 
Черевашко Р.Є. поінформував присутніх про наступне: метою програми економічного і 
соціального розвитку міста Олександрія на 2020 рік є: забезпечення сталого соціально-
економічного, соціального і культурного розвитку міста, створення нових робочих місць, 
підвищення рівня добробуту та соціальної захищеності населення, збереження належних 
умов для праці та гармонійного розвитку особистості. 

Пріоритетними напрямками, шляхами досягнення та основними завданнями 
щодо реалізації пріоритетів будуть: 

1) зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення територіальної 
громади; 

2)  підвищення якості надання медичних послуг; розвиток освіти, культури і туризму; 
3)  продовження впровадження енергозберігаючих заходів; 
4) створення умов для розвитку підприємницької діяльності та підвищення  

інвестиційного іміджу міста; 
5) раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та фінансової 

дисципліни;  
6) стале функціонування промисловості, транспортної інфраструктури;  
7) розвиток споживчого ринку та захист прав споживачів; 
8)  розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури міста; 
9) ефективне використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин; 
10) здійснення роботи в сфері безпеки життєдіяльності людини шляхом реалізації 

державної політики у сфері захисту населення і території міської ради від наслідків 
можливих надзвичайних ситуацій. 

Протягом 2019 року промисловими підприємствами Олександрії реалізовано 
продукції на суму 2196,5 тис. грн.,(у 2018 році – 1745,8 тис.грн.), прогноз на 2020р. – 2297,2 
тис.грн. Деякою мірою збільшення показника по обсягах реалізованої промислової продукції 
у порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається завдяки зростанню цін 
на сировину та матеріали.  

За звітний період 2019 року працевлаштовано на нові робочі місця 750 осіб (у 2018р. – 
916), прогноз на 2020р – 750 ч. Показник працевлаштування на нові робочі місця – 750 од. 
планується досягти за рахунок малого та середнього бізнесу, фізичних осіб-підприємців, 
легалізації «тіньової» зайнятості, реалізації інвестиційних проектів, у т.ч. за рахунок 
розширення виробництва комплектуючих для матраців. 

Обсяги роздрібного товарообороту у 2019 році складають 1251,0 млн.грн.(у 2018р. – 
1132,4), прогноз на 2020р. – 1338,8 млн.грн. 

Капітальні інвестиції у 2019 році склали 410 млн.грн. (у 2018р. – 266,7), прогноз на 
2020р. – 420 млн.грн. 

Іноземні інвестиції у 2019 році склали 11,5 млн.дол.США (у 2018р. – 11,8), прогноз на 
2020р. – 12 млн.дол.США. 

Реалізація та впровадження енергоефективних проектів та заходів: 
- Розробка плану дій сталогоенергетичного розвимтку та клімату – ПДСЕ(К); 
- Оптимізація структури місцевого енергетичного балансу та реалізація проектів,  

спрямованих на зменшення витрат паливно-енергетичних ресірсів; 
- Будівництво квартальних котелень; 
- Запровадження систем енергетичного менеджменту; 
- Стимулювання населення до впровадження енергоощадних заходів через  



механізм компенсацій частин суми кредитів, частин відсотків за кредитами, залучення на 
енергозбререження. 

Інвестиційні проекти на 2020 рік: 
1.Встановлення системи теледиспетчеризації ГРП 9шт.; 
2.Капремонт анодного заземлення 5 шт.; 
3.Реконструкція СКЗ з заміною 4 шт.; 
4.Придбання обладняння ТОВ «Лізава»; 
5.Будівництво мережевої сонячної електростанції ФЕС «Надія», ТОВ «Автотехпром»; 
6.Створення індустріального парку «Олександрія»; 
7.Технічне переоснащення ТОВ ТД «Укрнасоссервіс»; 
8.Реконструкція будівлі універмагу під Бізнес-центр аграрних технологій; 
9.Будівництво готельно-ресторанного комплексу; 
10.Розвиток та удосконалення авто-мото траси «Вербова лоза». 
Міською Програмою зайнятості населення реалізується цілий комплекс заходів, які 

спрямовані на забезпечення продуктивної зайнятості, упередження проявів масового та 
довготривалого безробіття, реалізацію додаткових гарантій працевлаштування громадян, 
створення нових робочих місць та забезпечення соціального захисту безробітних.  

Програма економічного і соціального розвитку буде розміщена в ЗМІ та на сайті 
міської ради. 

Цапюк С.К. подякував доповідачу та надав слово для виступу з питання проекту 
бюджету на 2020 рік начальнику фінансового управління Грищенко О.В. 

Грищенко О.В. доповіла по проекту бюджету міста Олександрія на 2020 рік.             
Основними напрямками бюджетної політики на  2020 – 2022 роки щодо місцевих бюджетів 
та міжбюджетних відносин - є розвиток середньострокового бюджетного планування, 
удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих 
бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів. 
       Розрахунки до проекту міського бюджету на 2020 рік ґрунтуються на положеннях 
Конституції України, Бюджетного та Податкового кодексів України, Стратегії реформування 
системи управління державними фінансами на 2017 – 2020 роки, схваленої розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 N 142-р., Прогнозу економічного і соціального 
розвитку України на 2020—2022 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.05.2019 р. № 555, зі змінами від 23.10.2019 р. № 883, інших законодавчих 
актів з питань бюджету та міжбюджетних відносин, програмних документів економічного та 
соціального розвитку міста, з урахуванням комплексного аналізу економічної ситуації, стану 
фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери 
міста Олександрії.     
       Дохідна частина міського бюджету на 2020 рік обрахована у відповідності із 
одержаними від Міністерства фінансів України показниками міжбюджетних трансфертів, 
схваленими Верховною Радою України при розгляді проекту закону про Державний бюджет 
України на 2020 рік, на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України  та 
інших законодавчих актів,  фактичного виконання дохідної частини бюджету за  11 місяців 
2019 року.   
       Доходи міського бюджету (без міжбюджетних трансфертів) на  2020 рік обраховано у 
сумі 302 782,3 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду – у сумі 292 200,0 тис. грн, 
доходи спеціального фонду – у сумі  10 582,3 тис. грн.  
       Обсяг міжбюджетних трансфертів з державного бюджету для міського бюджету 
становить 209 678,4 тис. грн, у тому числі дотації – 70 387,6 тис. грн, субвенції – 139 290,8 
тис. грн (з них: освітня – 118 050,6 тис. грн; медична –17 935,6 тис. грн,інсуліни – 591,6 тис. 
грн., надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  - 881,3 тис. 
грн, інклюзивно - ресурсний центр – 1 831,7 тис. грн). 
       Загалом доходи в проекті міського бюджету на 2020 рік складають                                                             
512 460,7 тис. грн (загальний фонд – 501 878,4 тис. грн, спеціальний фонд –10 582,3 тис. 
грн, у тому числі бюджет розвитку – 630,0 тис. грн). Доходи загального фонду (без 
трансфертів) визначено у сумі 292 200 тис. грн,  що на 24 702,3 тис. грн, або на 9,2% більше 



очікуваних надходжень 2019 року.  
       Найбільшим джерелом надходжень до міського бюджету залишається податок та збір 
на доходи фізичних осіб. Його питома вага в загальній сумі власних та закріплених доходів 
у 2019 році  прогнозується – 62 %.  
       Податок та збір на доходи фізичних осіб обраховано у сумі 181 100 тис. грн., виходячи із 
єдиної ставки оподаткування доходів фізичних осіб (18%) та  збільшення витрат на оплату 
праці найманих працівників в результаті підвищення розміру мінімальної заробітної плати в 
бюджетній сфері і реальному секторі економіки. Приріст прогнозних надходжень податку на 
доходи фізичних осіб до очікуваних надходжень у 2019 році складає 20 234,0 тис. грн, або 
12,6%. 
       Податок на прибуток в загальній сумі надходжень складає 0,3%. Прогнозний показник 
розрахований у сумі 820,0 тис. грн, виходячи з очікуваних надходжень 2019 року та прогнозу 
управління економіки міської ради.             
       Акцизний податок  в загальній сумі надходжень складає 8,7%. Прогнозна сума 
надходжень акцизного податку, за даними Олександрійського управління ГУ ДПС у 
Кіровоградській області та управління економіки міської ради, становитиме  25 400,0 тис. 
грн. Місцеві податки і збори займають 26,9% у загальній сумі власних надходжень і 
становлять 78 760,0 тис. грн. 
       Плата за землю - є складовою частиною податку на майно  і складає 33,2 % в загальній 
сумі місцевих податків і зборів. Норматив відрахувань до міського бюджету складає 100 
відсотків. 
       Плата за землю включає: земельний податок та орендну плату. Платниками податку є 
власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі. 
       Прогноз надходжень плати за землю на 2020 рік складає 26 173,0 тис. грн, що більше на 
1 643,2 тис. грн, або на 6,7% очікуваних надходжень у 2019 році. Обсяг розраховано, 
враховуючи очікувані надходження плати за землю у 2019 році, прогнозні показники  
Олександрійського управління ГУ ДПС у Кіровоградській області та управління 
приватизації, оренди майна та землі міської ради. 
       Транспортний податок - складає 0,5 % в загальній сумі місцевих податків і зборів.  
Транспортний податок зараховується до місцевого бюджету у розмірі 100%. Прогнозний 
показник розрахований у сумі 432,0 тис. грн, виходячи з прогнозу Олександрійського 
управління ГУ ДПС у Кіровоградській області та очікуваних надходжень 2019 року. 
       Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки розраховується 
відповідно до ст. 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України.  В загальній сумі місцевих 
податків і зборів податок складає 4,6%. Прогнозний показник податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки на 2020 рік розрахований за пропозиціями Олександрійського 
управління ГУ ДПС у Кіровоградській області у сумі 3 600,0 тис. грн. 
       Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва в загальній сумі місцевих 
податків і зборів складає 61,6 %. Прогнозний показник надходжень єдиного податку на 2020 
рік становить 48 520,0 тис. грн та розрахований за пропозиціями Олександрійського 
управління ГУ ДПС у Кіровоградській та управління економіки Олександрійської міської 
ради. 
       Туристичний збір - зараховується до міського  бюджету у розмірі 100 %. Прогнозний 
показник на 2020 рік розраховано у сумі 35,0 тис. грн., виходячи із очікуваних надходжень у 
2019 році. 
       Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 
іншим майном, що перебуває в комунальній власності, на 2020 рік планується в розмірі 600,0 
тис. грн. Прогнозна сума податку встановлена за даними управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради з врахуванням фактичних надходжень у 2019 році та за 
виключенням погашення заборгованості по договорам за попередні періоди. 
       Державне мито в загальній сумі надходжень складає 0,1%. Надходження до бюджету 
державного мита у 2019 році плануються у сумі 170,0 тис. грн, враховуючи   очікувані 
надходження податку  у 2019 році. 



       Відповідно до ст.64 Бюджетного кодексу України з 2015 року до загального фонду 
міського бюджету надходить плата за надання інших адміністративних послуг (код 
бюджетної класифікації доходів 22012500), яка в загальній сумі  надходжень  складає 1,3%. 
       Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та з метою удосконалення 
надання адміністративних послуг 7 грудня 2012 року було відкрито Центр надання 
адміністративних послуг м. Олександрії. Рішенням  міської ради від    27 квітня 2018 року № 
476  затверджений Перелік адміністративних послуг, що надаються в Центрі надання 
адміністративних послуг м. Олександрії. 
       Прогнозний показник плати за надання інших адміністративних послуг обрахований  у 
сумі 3 700,0 тис. грн, виходячи з  очікуваного надходження податку  у 2019 році. 
       Прогнозний показник частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств на 2020 рік заплановано у сумі 85,0 тис. грн, враховуючи очікувані надходження 
2019 року. 
       Інші надходження (кошти за договорами особистого строкового сервiтуту, оплата за 
оренду по розміщенню рекламних засобів, вiдшкодування збиткiв власнику землi  згiдно 
протоколу) складають 0,3 % в загальній сумі надходжень і пропонується у сумі  875,0 тис. 
грн. 
       Прогнозний показник доходів спеціального фонду визначено, виходячи з фактичних 
надходжень за 2019 рік та на підставі офіційних даних управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради, розрахунків головних розпорядників  коштів у сумі 10 582,3 тис. 
грн, у т. ч. бюджет розвитку у сумі – 630,0 тис. грн. 
       З врахуванням змін у законодавстві з 1 січня 2019 року підвищена  ставка екологічного 
податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) стаціонарними джерелами з 0,41 грн/тону до 10 
грн/тона ), та фактичної сплати екологічного податку у 2019 році та прогнозних даних 
Олександрійського управління ГУ ДПС у Кіровоградській області, надходження  по 
екологічному податку у 2020 році становитимуть  86,1 тис. грн. 
        Найбільшу питому вагу надходжень спеціального фонду бюджету міста (93,2%) 
становлять власні надходження бюджетних установ. 
       Розрахунок власних надходжень проведено на підставі фінансових розрахунків головних 
розпорядників бюджету та складають 9 866,2 тис. грн. 
       Складовою частиною спеціального фонду є доходи бюджету розвитку, які формуються 
за рахунок: 
       - надходжень коштів пайової участі – прогнозні надходження - 150,0 тис. грн, питома 
вага складає – 23,8%; 
        - від продажу земельних ділянок – 480,0 тис. грн, питома вага складає – 76,2%. 
         В частині визначення міжбюджетних трансфертів відбулися наступні зміни:  
-Освітня субвенція: обсяг розраховано за оновленою формулою, яка враховує години на 
поділ класів на групи та інклюзивно-ресурсні центри.;  
- Медична субвенція: обсяг розраховано на І квартал 2020 року, а з 1 квітня комунальні 
заклади охорони здоров'я мають долучитися до програми медичних гарантій. З 1 квітня 2020 
року розпочинається наступний етап трансформації системи охорони здоров’я в Україні- 
запровадження гарантованого державного пакету медичних послуг. Він включатиме всі рівні 
надання медичних послуг, які оплачуватиме Національна служба здоров’я України за 
принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Планується нова модель фінансування системи 
охорони здоров’я, яка передбачає перехід від утримання мережі комунальних закладів 
охорони здоров’я (утримання будівель, ліжок, персоналу незалежно від кількості та якості 
наданих ними медичних послуг населенню) до оплати реальних результатів діяльності цих 
закладів - фактично наданих пацієнтам медичних послуг;    
-У 2020  надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу не передбачається. Видатки на ці 
цілі здійснюватимуться Міністерством соціальної політики України за окремою бюджетною 
програмою.  При цьому, Міністерству соціальної політики України передаються видатки на 



виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 
тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку та видатки на виплату державної соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним 
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного 
вихователя. 

  При визначенні видатків міського бюджету враховано Соціальні стандарти: Мінімальна 
заробітна плата, Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, 
Прожитковий мінімум. 

 Загальний обсяг видатків на 2020 рік визначено у сумі 512 460 ,6  тис. грн (у тому 
числі по загальному фонду – 480 818,1  тис. грн., по спеціальному фонду –                   
31 642,5 тис. грн.). 
      На 2020 рік у міському бюджеті  обсяг міжбюджетних трансфертів заплановано в сумі 
209 678,4 тис. грн, у тому числі дотації – 70 387,6 тис. грн. ( базова дотація – 61093,8 
тис.грн, дотація з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 9293,8 тис.грн), субвенції 
– 139 290,8 тис. грн (з них: освітня – 118 050,6 тис. грн; медична –         17 935,6 тис. 
грн,інсуліни – 591,6 тис. грн., надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами  - 881,3 тис. грн, інклюзивно - ресурсний центр – 1 831,7 тис. грн),трансферти 
іншим бюджетам, а саме субвенція із загального фонду міського бюджету 
Олександрійському селищному бюджету у сумі 1 100 ,0 тис.грн на утримання будинку 
культури селища Олександрійське . 

  1) видатки загального фонду складають  480 818,1    тис. грн., з них на галузі 
соціально-культурної сфери спрямовано –   433 885,0 тис. грн. , або 90,2%. Видатки в цілому 
зменшились в порівнянні з 2019 роком на  6,1%, в зв’язку з тим , що обсяг  медичної 
субвенції   передбачений на 1 квартал 2020 року. Збільшено обсяг видатків на освіту на  – 
7,6  %, соціальний захист та соціальне забезпечення – на 7,3%, культуру і мистецтво –  на 
5,6 %, фізичну культуру і  спорт – на 6,6 % та зменшено видатків на   охорону здоров’я –     
на 53,8%.                                                                                                                                                                                                                                         
      За економічними напрямками збільшено видатки бюджетних установ на заробітну плату 
з нарахуваннями – на 11,8%, енергоносії та комунальні послуги – на 8,6 %.  
        Розрахунок фонду оплати праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери 
здійснено виходячи з:  

розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у 
2020 році – 2102 грн, що на 9,4% більше рівня 2019 року; 

розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2020 року – 4723 грн. на місяць, що на 
13,2% більше рівня 2019 року; 
       2) видатки  спеціального фонду ( без власних надходжень бюджетних установ )  
складають 21 776 ,3 тис. грн. Зазначені кошти передбачається спрямувати на галузі : 
-  Освіта                                                 -     904,0 тис. грн.; 
-  Культура                                            -      250,0 тис. грн.; 
-  Охорона здоров’я                             - 17 739,2 тис. грн.; 
-  Органи місцевого самоврядування   -      675,0 тис. грн.; 
-  УЖКГ                                                 -   1900,0 тис. грн.; 
-  Місцеві програми                               -     222,1 тис. грн.; 
- Соціальний захист                               -       86,0 тис. грн. та ін. 

 



Окремо Грищенко О.В. надала інформацію по селищу Пантаївка. Так, кожного року з 
міського бюджету на утримання бюджетної сфери селища Пантаївка виділяється близько 
20 млн грн. За рахунок цих коштів фінансуються заклади соціальної сфери: освіти, 
культури, медицини. Прогноз недостачі коштів та недоотримання фінансового ресурсу 
міським бюджетом у 2020 році очікується близько 30 млн гривень. Крім цього, є 
громадський запит на придбання приладу КТ (компютерної томографії) та фінансування 
низки інших важливих питань та напрямків. У зв'язку з цим, пропоную залишити фінасовий 
ресурс розміром 20 млн грн у міському бюджеті для вирішення нагальних для міста проблем. 
Для фінансування закладів дошкільної освіти селища Пантаївка, за моніторингом 
фінансового управління, достатньо ресурсу в бюджеті Пантаївської селищної ради, але за 
умови раціонального використання бюджетних коштів.     

 
Цапюк С.К. подякував Грищенко О.В. за надану інформацію по проекту бюджету на 

2020 рік. 
Присутні в залі одностайно схвалили виступи доповідачів. 
Горбачов С.П. скільки коштів витрачається на утримання муніципальної варти? 
Цапюк С.К. працівники муніципальної варти в повному обсязі відпрацьовують свою 

заробітну плату: розяснюють жителям Правила благоустрою, складають на порушників 
адмінпротоколи, завдяки чому також поповнюється міський бюджет. 

Цапюк С.К. поступила пропозиція завершити громадські слухання. 
Голосували:  «за» – 391, «проти» – 6, «утрималось» - 0, 2 - відсутні.   
Цапюк С.К. запропонував присутнім проект рішення громадських слухань: 

 
представники мешканців територіальної громади на громадських слуханнях 

вирішили: 
 

1. Затвердити звіт Олександрійського міського голови про діяльність виконавчих 
органів ради за 2019 рік .  

2. Схвалити проект Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 
2020 рік в повному обсязі.  

3. Схвалити проект бюджету міста Олександрії на 2020 рік в повному обсязі. 
4. Залишити кошти у сумі 20 млн грн, які виділяються на утримання соціальної сфери 

селища Пантаївки у міському бюджеті для придбання приладу КТ та вирішення 
інших нагальних питань.  

5. Внести проект Програми економічного та соціального  розвитку міста Олександрії на 
2020 рік та проект бюджету міста Олександрії на 2020 рік на сесію Олександрійської 
міської ради для затвердження.  

6. Виконавчому комітету міської ради проінформувати жителів міста про прийняте 
рішення через засоби масової інформації в 10 денний строк з його прийняття. 
 
Голосували:  «за» – 391, «проти» – 6, «утрималось» - 0, 2 - відсутні.   

 
Цапюк С.К. подякував присутнім, закрив громадські слухання. 

 
 

Головуючий на громадських слуханнях,  
міський голова        _____________ Цапюк С.К. 

             
 Секретаріат                  ______________ Коваленко З.В. 

             ______________Трофименко С.В.  
             ______________ Гур’єва Н.Ф. 


