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і прогноз розвитку на 2023 рік 

(п.п. а) п.п. 1) п. 1 ст.76 Бюджетного кодексу України) 

 

В 2020 році відповідно до Закону України   «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 

утворено  Фонтанську  сільську  територіальну громаду з центром в селі Фонтанка  у складі сіл 

Крижанівка  , с. Ліски ( Крижанівська сільська рада), с. Фонтанка  , ( Фонтанська сільська рада), с. 

Нова Дофінівка, с. Вапнярка ( Новодофінвська сільська рада ), с. Олександрівка , с. Світле  ( 

Олександрівська  сільська рада ). 

         Адміністративним центром Фонтанської  сільської територіальної громади є село Фонтанка 

Одеського району  Одеської області. У громаді 7 населених пунктів. 

 
 

 
 Фонтанська сільська  територіальна громада розташована у південній частині Одеського 

(Лиманського) району Одеської області та займає площу  90,0  км
2

, з населенням( офіційно) 18130 
чоловік, але фактично проживає понад 24 тис. чол. та ВПО в кількості 3,5 тис.чол..  

У лютому 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в 

Україну. 24 лютого 2022 року Указом Президента України введено воєнний стан, який 

продовжено і дотепер. Війна призвела до порушення ланцюгів постачання, фізичного руйнування 

виробничих потужностей та інфраструктури і стала основним чинником, що визначає стан та 

перспективи розвитку економіки. 

Невизначеність тривалості та наслідків бойових дій унеможливили процес прогнозування у 

традиційній до війни формі і розрізі показників.  

Додатковим викликом для аналізу та прогнозування економічного розвитку є складність 

оцінки поточної ситуації, оскільки практично відсутня статистична інформація. Так, з 

урахуванням Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших 

документів у період дії воєнного стану або стану війни» у період дії воєнного стану або стану 

війни, а також протягом трьох місяців після його завершення, органи державної статистики 

призупинили оприлюднення основної статистичної інформації за періоди 2022 року, за 2021 рік і 

попередні періоди. 

У зв’язку з цим процес прогнозування здійснюється в режимі реального часу в умовах 

високого ступеня невизначеності. 

Основні прогнозні показники розвитку громади на 2023 року розраховано на підставі 

наявних статистичних та інших даних.  



Прогноз розвиток громади  у 2023 році ґрунтується на обережних оцінках щодо темпів 

відновлення економіки у наступному році. Економічний і соціальний стан громади залежатиме від 

зміни ситуації на фронті та інтенсивності бойових дій і їх наслідків.  

            Промисловість та бізнес  

У Фонтанській сільській територіальній громаді  у мирний час функціонувало понад 2,5 тис.  

підприємств, установ, організацій , фермерських господарств та суб’єктів підприємницької 

діяльності . Найбільшими з яких являються: ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет", ТОВ"АТБ-

маркет", ТОВ "Леруа Мерлен Україна", ПрАТ "Нова Лінія", АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд.", ТОВ "НОВІ БІЗНЕС ПОГЛЯДИ",ТОВ 

"НОВІ БІЗНЕС ПОГЛЯДИ", ТОВ "КОПIЙКА-ЦЕНТР". 

На початку війни більшість підприємств обмежила або призупинила діяльність через 

високий рівень невизначеності та ризиків, розірвання логістичних і виробничих зв’язків. Збройна 

агресія ворога негативно вплинула в цілому на розвиток бізнесу. Проте, все ж нашу територіальну 

громаду не оминули випробовування бойовими діями, що вплинуло на виконання бюджету в 2022 

році та відповідно  на надходження до бюджету у 2023 році.      Внаслідок ракетного обстрілу по 

території Фонтанської громади були знищені складські приміщення ТРЦ «Рив’єра», що призвело 

до припинення діяльності  одного з основних бюджетоутворюючих підприємств ТОВ «АШАН 

УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ». 

Наразі підприємства поступово відновлюють свою роботу завдяки заходам підтримки та 

готовності бізнесу до адаптації під нові умови діяльності. Сьогодні орієнтовно 45 – 50% з них 

повністю запрацювали, 40% – працюють не на повну потужність, а 10 – 15% – не відновили 

діяльності. Більшість платників відповідально відноситься до виконання своїх обов’язків перед 

державою та громадою, розуміючи, що саме зараз, як ніколи, за рахунок своєчасної сплати 

податкових зобов’язань відбувається не лише захист територіальної цілісності нашої країни, а й 

забезпечується її фінансова стабільність. На фоні поліпшення безпекової ситуації у 2023 році 

прогнозується подальша адаптація та пожвавлення економічної активності підприємств. 

Щоб підтримати економіку на державному рівні прийнято більше  

40 новацій у законодавство, основні стосуються допомоги бізнесу. 

Будівництво 

Необхідність швидкої відбудови зруйнованої інфраструктури, забезпечення житлом 

внутрішньо переміщених осіб тощо сприятиме активному відновленню будівельної сфери, яка під 

час війни практично зупинила свою діяльність. 

Наразі темпи будівництва очікується що будуть збільшуватися попри бар’єри, що не дають 

змоги відновити довоєнний обсяг будівельних робіт.  

Населення 

Повномасштабна війна призвела до активного переміщення населення, у тому числі за 

кордон. Через військові дії постійно зростає кількість внутрішньо переміщених осіб, для яких 

Фонтанська сільська територіальна громада  сьогодні стала домівкою. На 01 листопада  2022 року 

відділом  соціального захисту населення зареєстровано понад 3,5тис. таких осіб.  

Наразі потік біженців з України сповільнився, проте значна кількість громадян ще 

залишається за кордоном. 

У 2023 році очікується чергова хвиля повернень мігрантів після стабілізації безпекової 

ситуації. Водночас продовження воєнних дій та безпекові ризики можуть цьому завадити. 

Ринок праці 

Ринок праці поступово адаптується до роботи в умовах війни. З квітня 2022 року кількість 

шукачів роботи почала зростати, у тому числі через повернення частини мігрантів, при цьому 

кількість вакансій збільшується повільніше.  

За інформацією Work.ua зростання кількості вакансій у серпні 2022 року відносно липня 

становило понад 25 %. Однак у порівнянні з мирним часом кількість вакансій на ринку праці у 

м. Одесі та області  скоротилась. Сьогодні актуальних вакансій у Центрі зайнятості – орієнтовно 

400 – 600 позицій, у мирний час більше 1000. В більшості – це різні робітничі професії, а також 

спеціалісти ІТ, ритейлу та медичної сфери.  

За останнім опитуванням Work.ua, яке проводилося у вересні 2022 року, чверть працюючих 

зазначили, що зарплата не змінилася, у 16 % респондентів – скоротилася незначно, а у 3 % 

опитуваних – зарплата збільшилася. 

У подальшому відновлення економічної активності сприятиме пожвавленню попиту на 

робочу силу та зростанню заробітних плат.  



Роздрібна торгівля та споживчі ціни 

Роздрібна торгівля забезпечує надання життєво важливих послуг, порушення яких 

призводить до негативних наслідків для населення, соціально-економічного стану, зокрема, в 

частині продовольчого забезпечення. 

Сьогодні досягнуто тих рівнів запасів базових продуктів харчування, які були до війни. 

Близько 90 % продуктів на полицях магазинів – українського виробництва. 

У 2023 році очікується нарощування споживчої активності населення завдяки відновленню 

економічної активності та покращенню споживчих настроїв.  

Ціни на споживчому ринку Одеської області у вересні 2022 року порівняно з початком року 

підвищились на 19,5 % (по Україні – 21,8 % відповідно). 

Стримуватиме динаміку споживчих цін запровадження мораторію на підвищення цін та 

тарифів на комунальні послуги. Однак суттєвий вплив на динаміку цін матимуть ускладнення 

логістичних шляхів та зростання цін виробників.  

Враховуючи прогноз Міністерства економіки України до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2023 рік», індекс споживчих цін до грудня попереднього року у 2023 році 

очікується на рівні 29,3 %. 

           Житлово-комунальне господарство  

Комунальне підприємство «Надія»   забезпечує виконання господарських функцій органу 

місцевого самоврядування щодо забезпечення життєдіяльності територіальної громади. 

Основними напрямами діяльності є: 

- благоустрій населених пунктів 

- надання послуг населенню з централізованого водопостачання та водовідведення; 

- надання послуг населенню із збирання та вивезення твердих побутових відходів на території 

громади. 

В комунальному підприємстві, згідно штатного розкладу працює 69,5 штатних одиниць, а саме: 

40,5 штатних одиниць задіяні в благоустрою, 17 осіб в структурному підрозділу з водопостачання 

та водовідведення та 12 осіб – вивезення ТПВ.  

На протязі 2022 року в напрямку діяльності з підтримки санітарного стану та здійснення 

інших заходів з благоустрою території загального користування проводилась щоденна робота 

по утриманню в належному санітарному стані території загального користування (прибирання від 

сміття, підмітання вулиць, покіс трави, боротьба з амброзією, обрізання сухих дерев, полив 

зелених насаджень тощо) згідно графіків виконання робіт та закріплених територій, надані 

послуги з очищення території після ракетного удару, з ліквідації амброзії, з благоустрою в парку с. 

Фонтанка, проводиться ремонт сміттєвих контейнерів, нанесення маркування та логотипу, 

придбані  господарські матеріали для санітарного стану та благоустрою території , проведена 

підготовка до зимового періоду( придбаний пісок та оголошується тендер на надання послуг з 

очищення  вулиць від снігу) 

 проведено тендер на ліквідацію стихійного сміттєзвалища, надаються послуги з технічного 

обслуговування мереж вуличного освітлення. 

 Окрім того, Комунальним підприємством ведеться облік поховань на території кладовища в с. 

Ліски. Надаються дозволи на встановлення намогильних споруд (пам’ятників) елементів 

благоустрою могил в межах наданої ділянки на території кладовища.  

Працівники комунального підприємства задіяні в формуванні стратегічного продуктового запасу 

(навантаження, розвантаження, облік) 

Працівниками Комунального підприємства два рази на місяць здійснюється фіксація показників 

приладів обліку вуличного освітлення з метою передачі  їх в РЕМ. На території Фонтанського ОТГ 

налічується 60 приладів обліку, які знаходяться у всіх населених пунктах громади. 

Інспектором з благоустрою проводиться контроль з дотримання правил з благоустрою на території 

Фонтаської територіальної громади. 

В напрямку діяльності з проведення поточного ремонту та технічне обслуговування мереж 

централізованого водопостачання, водовідведення та каналізаційних станцій в 2022 році 

Комунальне підприємство «Надія» згідно рішень сесії Фонтанської сільської ради прийняло в 

оперативне управління для обслуговування та утримання мережі водопостачання, водовідведення 

з устаткуванням та будівлі КНС, розташованих на території   Фонтанської сільської ради. На 

даний час нараховується 8145 абонентів. За період з січня по жовтень 2022 року КП «Надія» 

відремонтувала 69 поривів, а саме: Крижанівка-14; Лески-2; Фонтанка – 21; Олександрівка -11; 



Вапнярка-13; Центроліт-1; Дофінівка-7.Підприємство за 9 місяців одержало збитків  491900 грн. 

Збиткова діяльність пов’язана  з заборгованості абонентів. 

В напрямку  Надання послуг населенню із збирання та вивезення твердих побутових 

відходів (ТПВ) на території громади в 2022 році Комунальне підприємство обслуговує 

населення та вивозить побутові відходи від населення .  

За 9 місяців  2022 року комунальне підприємство «Надія» Фонтанської сільської ради було: 

- надано послуг зі збору та вивезення ТПВ на території сіл Фонтанської сільської ради у обсязі   

39078 м3 ; 

Транспортні комунікації та інфраструктура зв’язку 
            Фонтанська  сільська територіальна громада має розгалужену мережу автомобільних доріг. 

Громада  має автотранспортний зв'язок з районним центром та обласним центром по існуючим 

дорогам з твердим покриттям. 

            У 2022 році на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури  

за рахунок  коштів місцевого бюджету направлено кошти на: 

 на поточний ремонт дорожнього покриття громади та інше утримання. 

Медична мережа громади 

Значна увага приділяється оздоровленню сільського населення. Під постійним контролем 

перебувають питання медичного забезпечення сільського населення, наближення медичної 

допомоги до сільських жителів, покращення медичного обслуговування матерів і дітей з метою 

запобігання материнській, дитячій та перинатальній смертності, захворюваності новонароджених, 

захворюваності населення на туберкульоз. 

На даний час надання первинної медичної допомоги населенню Фонтанської сільської 

територіальної громади забезпечує Комунальне некомерційного підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Фонтанської сільської  ради (далі – КНП «Центр ПМСД», 

Підприємство).  

Реалізація послуг  з охорони здоров’я на протязі 2022 року здійснюється  через існуючу 

мережу медичних  закладів, яка включає 11 закладів:  

1. Амбулаторія с. Фонтанка 

2. Амбулаторія с. Олександрівка 

3. Амбулаторія с. Крижанівка 

4. Фельдшерський пункт с Світле 

5. Фельдшерський пункт с. Вапнярка 

6. Фельдшерсько-акушерський  пункт с. Нова Дофинівка 

7. Амбулаторія с. Курісове 

8. Амбулаторія с. Сербка 

9. Фельдшерсько-акушерський пункт с. Каїри 

10. Фельдшерський пункт с. Олександрівка 

11. Фельдшерсько-акушерський пункт с. Новомиколаївка 

Загальна кількість штатних працівників КНП «ЦПМСД» складає – 75 осіб, в тому числі 

лікарі – 18 осіб; середній медичний персонал – 26 осіб;молодший медичний персонал – 8 осіб. 

Станом на 01.11.2022 кількість задекларованого населення в КНП «ЦПМСД» – 21680 чол, в тому 

числі ВПО – 168 чол. 

Кількість амбулаторних відвідувань складає  27248 хворих, із них діте від 0- 17 років – 

9974чол.; ВПО – 484 чол. 

Кількість відвідування лікарями хворих вдома всього – 2257 хворих із них – 966 дітей. 

Станом на 01.11.2022 зареєстровано 12851 захворювань, із них – 8344 вперше; серед дітей: 

всього – 1971, із них вперше – 1642 чол. 

На  «Д» обліку перебуває 134 дитини з інвалідністю, із них вперше взято на облік 5 дітей, 

та дітей з орфанними захворюваннями – 15 чол. 

Середній показник охоплення рейтинговими щепленнями серед дітей до 1 року, станом на 

01.11.2022 – 428 чол., що складає – 42,3%. 

Середній показник охоплення щепленнями проти кору, краснухи та епід.паротиту – 523 

дитини, що складає – 51,6%. 

Середній показник охоплення щепленнями проти поліомієліту серед дітей – 765 осіб, що 

складає – 39,7%. 

Середній показник охоплення щепленням проти дифтерії та правцю серед дітей становить – 

916 осіб, що складає – 54,5%. 



Середній показник охоплення щепленням проти дифтерії та правцю серед дорослого 

населення – 888 осіб, що складає 29,8%. 

Вакцинація проти COVID – 19 серед населення Фонтанської ОТГ проводиться регулярно з 

залученням виїзних    щеплювальних мобільних бригад. 

З початку вакцинальної кампанії проведено усього щеплень – 10693 чол. 

 Із них: І-доза- 4819 чол. 

              ІІ-доза – 4298 чол. 

              3 доза (бустерна) – 1544 чол. 

               4доза (ІІ бустерна) – 32 чол. 

Станом на 01.11.2022 року надійшло коштів з Національної Служби Здоров’я України у 

сумі 14 272 910,25 грн за програмою медичних гарантій(ПМГ).На оплату праці з нарахуванням та 

дотриманням вимог Постанови КМУ від 12.02.2022р. №2 (заробітна плата лікарям 20 000  грн , 

середній персонал-13 500 грн)  за 10 місяців витрачено  12 719 188,90 грн. За рахунок коштів 

НСЗУ та власних коштів було придбано: 

-дезинфікуючі засоби на суму-  24666,00 грн; 

- багатофункціональні пристрої -13500,00 грн; 

- кондиціонери 3 шт - 49990,00 грн; 

- бланкова продукція-20 287,00 грн; 

-вироби медичного призначення -22  580,59 грн. 

Також було здійснена закупівля послуг з друком бланкової продукції та виготовлення 

вертикальних жалюзів на суму -72 632,95 грн, оплата послуг  зв’язку, навчання, технічне 

обслуговування вогнегасників та медичного обладнання, заправка картриджів та інше-64 965,15 

грн. Залишок коштів станом на 01.11.2022 року складає 1 785 847,76 грн. 

За рахунок фінансування Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області за 10 місяців 2022 року були здійсненні 

слідуючі видатки на загальну суму 1 942 210,57 грн за рахунок коштів Фонтанської сільської ради: 

- Стимулювання праці працівників закладу(заробітна плата та нарахування на заробітну 

плату) -547 873,40 грн; 

- Виділення коштів на придбання товарів. Матеріалів , інвентарю (розмножувальної 

техніки,засобів індивідуального захисту , ПММ. Запчастини канцелярські ,господарські товари, 

тощо)-120 426,20 грн; 

- Виділення коштів на оплату послуг телефонного зв’язку , оплату послуг з установки, 

повірки та ремонту медичного обладнання, з вивезення та утилізації відходів , на обслуговування 

МІС та інших програм , на обслуговування та ремонт компютерної техніки, оплату інших товарів 

та послуг (крім комунальтних) в ході господарської діяльності-120 148,00 грн; 

- Виділення коштів для придбання лікарських засобів. Витратних матеріалів для лабораторних 

досліджень та виробів медичного призначення для надання невідкладної допомоги, в т.ч. для 

боротьби з розповсюдженням та лікуванням короновірусної хвороби , для придбання тест-систем . 

тощо-57 676,53 грн; 

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 420 863,01 грн; 

- Придбання підгузків в кількості 11 112 шт на суму-143 345,00 грн; 

- Відшкодування вартості лікарських засобів, відпущених безкоштовно або на пільгових умовах у 

разі амбулаторного лікування пацієнтів-мешканців Фонтанської територіальної громади- 381 

649,52 грн; 

- Забезпечення медичним обладнанням, інвентарем, засобами відповідно до наказу Міністерства 

охорони здоровя № 148 від 26.01.2018 року «Про затвердження Примірного табеля матеріально-

технічного оснащення закладів здоров’я та фізичних осіб-підприємців , які надають первинну 

медичну допомогу»-35 858 ,91 грн; 

- Придбання кардіографів 2 шт- 114 370,00 грн. 

За рахунок коштів Курісовської сільської ради на загальну суму 183 296,56 грн було 

придбано канцелярські приладдя-2861 грн, вироби медичного призначення(підгузки, невідкладна 

допомога тощо)-108 819,26 грн, послуги з програмного забезпечення , інтернет зв’язку-14 998,00 

грн, відшкодування вартості лікарських засобів, відпущених безкоштовно або на пільгових умовах 

у разі амбулаторного лікування пацієнтів-мешканців Курісовської територіальної громади- 

56618,30 грн грн. 

Соціальний захист та соціальне забезпечення. 



        В Фонтанської сільської раді Одеського району Одеської області для забезпечення здійснення 

передбачених законодавством заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, 

ветеранів війни та праці, багатодітних сімей, дітей-інвалідів, сиріт, людей похилого віку діє 

програма «Милосердя в дії». При виконавчому комітеті діє комісія по захисту прав дітей, 

опікунська рада з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки ( піклування), рада 

ветеранів, комісія із розгляду заяв щодо компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо 

перемащених осіб, які перемістились у період воєнного стану, проводяться заходи із забезпечення 

проведення анкетування з комплексного визначення ступеню індивідуальних потреб особи, яка 

потребує надання соціальних послуг і проживає на території Фонтанської сільської ради,    
        Населення Фонтанської сільської ради налічує понад 24 тис.чол., з них близько 2534 осіб 

належать до пільгових категорій, а саме:         

 учасники бойових дій воїни інтернаціоналісти – 49 осіб., 

 учасники бойових дій а АТО ООС-137 осіб; 

 учасники бойових дій а Афганістані-42 особи;  

 учасники бойових дій  ВВВ та вдови учасників–  40  осіб; 

 «Дітей війни» – 695 осіб; 

 особи з інвалідністю І групи та ІІ групи (психіатрична МСЕК)-55 осіб; 

 дітей з інвалідністю – 59 осіб; 

 на обліку перебувають особи визнанні недієздатними -12 осіб;  

 інваліди ІІІ гр. – 405 осіб; 

 ліквідаторів  аварії на ЧЕАС – 43 особи; 

 багатодітних сімей 211 в яких виховується 583 дітей; 

 дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ)-2 сім’ї; 

 опікунська сім’ї- 27 сімей в яких виховується 33 дитини; 

 прийомна сім’я-1 сім’я    (виховує одну прийомну дитину); 

 діти сироти та позбавлені батьківського піклування-44 дитини;  

 захисників України – 500 осіб. 

В зв’яку з введенням військового стану в Україні на території Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області станом на 11.11.2022 року обліковуються  3463 внутрішньо 

переміщені особи, щодо яких ведеться реєстр в якому зазначаються данні щодо потреб 

соціального захисту , гуманітарної допомоги та працевлаштування та організовуються заходи 

щодо їх задоволення з метою захисту конструкційних прав та соціального захисту внутрішньо 

переміщених осіб.     

       Рішенням Дев’ятнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання від 23.12.2021 року 

№578 – VIII створено Центр надання соціальних послуг Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області.  

         В   Центрі надання соціальних послуг Фонтанської сільської ради 5 штатних одиниць . 

        Соціальним робітником надається соціальна послуга догляд вдома, всього обслуговується  9 

одиноких осіб, 3 чоловіка та 6 жінок. Основні заходи які складають зміст послуги догляду вдома 

це: 

допомогу у веденні домашнього господарства; 

надання інформації з питань соціального захисту населення; 

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги; 

допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, прийом ліків, годування ); 

допомогу при пересуванні по квартирі; 

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами; 

навчання навичкам самообслуговування; 

допомогу у забезпеченні засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; 

психологічну підтримку; 

допомогу в оформленні документів, внесення платежів. 

       Прийнято рішення про створення Пункту прокату. Вирішується питання про виділення 

приміщення з подальшим створенням та наповненням бази засобів пересування та реабілітації. 

         Фахівцем з соціальної роботи ведеться робота щодо виявлення сімей,  дітей  і осіб,  які  

перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,  також громадян  похилого  віку,  інвалідів  та  

інших  соціально  незахищених  груп  населення,  які  потребують  соціальної  підтримки  з метою 

вирішення їх проблем та  надання  соціальних  послуг. Так з початку створення обстежено 114 



сімей, 110 з них  ті що перебувають у складних життєвих обставинах. Взято під соціальний 

супровід 5 сімей та 22 особи.   

          Від благодійних організацій а саме Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Центром 

отримано дитячі підгузки- 630 упаковок, гігієнічні комплекти для дорослих та дітей- 55 коробок, 

контейнери для води-1 коробка, санітарно-гігієнічні набори- 40 коробок канцелярські товари, 

спортивне обладнання, шкільне приладдя- 33 коробки. Від  «Міжнародного благодійного фонду 

«Українська душа» за сприяння Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні отримано  600 

одиниць дитячих наборів одягу для дітей внутрішньо переміщених осіб. 

          Працівники Центру є членами  «Комісії з питань  захисту прав дітей», «Комісії із розгляду 

заяв щодо компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо перемащених осіб, які 

перемістились у період воєнного стану»,  «Опікунської рада з питань забезпечення прав 

повнолітніх осіб, які потребують опіки ( піклування)» організовують їх засідання та готують 

проекти рішень. 

           Центром надаються списки осіб які перебувають у складних життєвих обставинах до 

Гуманітарного штабу, для  надання допомоги у вигляді продуктових наборів, засобів особистої 

гігієни, побутової хімії, теплого одягу. З метою запобігання виникненню складних життєвих 

обставин та потраплянню особи/сім’ї в такі обставини проводиться профілактична робота. 

Проводяться зустрічі, бесіди, відвідування та інші заходи з профілактики бездомності, запобігання 

та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми та 

жорстокому поводженню з дітьми. На офіційному сайті Фонтанської сільської ради регулярно 

розміщуються інформаційні матеріали на різну тематику.  

Культура громади 
Культурне обслуговування населення громади здійснює 8 установ культури: 3 клубних 

установ; 5 бібліотек , а саме  

1 КЗ «Фонтанський сільський будинок культури» 

2 Крижанівський сільський будинок культури 

3 Новодофінівський сільський клуб 

4 Фонтанська бібліотечна філія 

5 Крижанівська бібліотечна філія 

6 Олександрівська бібліотечна філія 

7 Світлівська бібліотечна філія 

8 Вапнярська бібліотечна філія 

Мережа культосвітніх закладів є оптимальною і спроможна забезпечити потреби 

населення громади у культурному обслуговуванні.  

Фізична культура і спорт 

             На території Фонтанської сільської територіальної громади  працює комунальне 

підприємство  «Спортивний клуб «КРИЖАНІВСЬКИЙ».  

        Фізична культура і спорт – невід’ємна частина виховного процесу дітей, молоді та 

повноцінного життя дорослого населення громади. Її основне призначення – зміцнення здоров’я, 

підвищення фізичних можливостей людини, забезпечення здорового способу життя. Спорт - це 

динамічний рух уперед з використанням новітніх технологій і методів виховання, навчання та 

оздоровлення широких верств населення, фундамент успішного майбутнього. У громаді 

планується створити ефективну систему проведення спортивних заходів, перед усім комплексних 

та багатоступеневих змагань. 

          Фінансова підтримка комунального підприємства  «Спортивний клуб «КРИЖАНІВСЬКИЙ» 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області здійснюється за рахунок коштів 

місцевого бюджету - це комплекс заходів, які спрямовані на підвищення ефективності реалізації 

державної політики у сфері фізичної культури і спорту, підвищення результативності участі 

спортивного клубу «КРИЖАНІВСЬКИЙ» у змаганнях різних рівнів. 

Освіта громади. 

         Державну політику в галузі освіти громади забезпечують 5 закладів загальної середньої 

освіти, 6 закладів дошкільної освіти та 1 заклад позашкільної освіти « Мистецька школа».  

Освітні послуги надаються 2588 учням, 645 вихованцям дитячих садків. 

По мікрорайону нараховується 9 537 осіб (від 0 до 18 років). 

З початку календарного  року навчання було організовано в закладах освіти, спланована вся 

робота.  

З введенням воєнного стану робота закладів освіти була переведена в режим онлайн. 



Виходячи із можливостей, оснащення тимчасового укриття, за заявами батьків в повну 

потужність почав працювати ЗДО «Карамелька», який був оснащений для роботи очно учнів 1-5 

класів за заявами батьків та чергової дошкільної групи, оскільки в закладі освіти  оснащене 

тимчасове укриття. 

Чергова група також відкрита в ЗДО «Капітошка», в закладі наявне тимчасове укриття. 

Заклади освіти працюють відповідно до приписів ГУ ДСНС, Держпродспоживслужби. 

В громаді організовано онлайн навчання для решти здобувачів освіти в режимі онлайн, 

враховуючи заяви батьків.  

Освітні послуги дітям надають 199 учителів, 81 техпрацівник, 73 вихователя, 137 

техпрацівників, 12 працівників Управління освіти. Враховуючи вимоги воєнного часу, 550 

працівників освіти у квітні- березні були виведені на режим роботи «простій». 

Незважаючи на вищеперераховані умови праці, всі заходи в закладах освіти проводились 

відповідно  до Планів роботи. Пройшли атестацію 30 педпрацівників, отримали нагороди 

Міжнародного рівня 26 учнів, обласного – 876 учнів, районного – 1009 учнів. Щорічну одноразову 

стипендію, відповідно до Програми,  отримають  64 учні. 

На базі Фонтанської громади проведено семінар Обласного Центру якості освіти (листопад 

2022 року), серпневу нараду (серпень 2022 року), олімпіади з базових дисциплін, конкурс Малої 

академії наук, акції - допомоги воїнам, дітям, які потребують особливої уваги (всього 34). 

Управління освіти  активно співпрацює з громадськими та Міжнародними організаціями. 

У зв’язку з високим рівнем тривожності дітей, організована робота психологічного 

консультаційного пункту, в якому працюють 24/7 шість психологів із закладів освіти. 

Протягом року на заробітну плату педагогам виділено (освітня субвенція) – 42 334 983,60; 

техпрацівникам – 6 407 784, 97; працівникам ЗДО – 17 763 466, 35. 

Відповідно до рішень виконкомів, враховуючи вимоги військового часу та вимоги дня, на 

ремонт підвальних приміщень, які переформатовані у тимчасові укриття, за всіма вимогами ГУ 

ДСНС, з метою очного навчання, виділено   на ремонт Фонтанського укриття – 2 217 178 15 грн 

Олександрівського укриття – 2 500 00 грн  

На оснащення укриттів – 649 462 тис грн 

На придбання новорічних подарунків виділено – 4000 тисяч грн 

На протипожежну сигналізацію Фонтанської школи – 4 000 000 грн 

Крім того, до підготовки до опалювального сезону використано – 241 349 тис грн; 

Придбання медикаментів (освітня субвенція) – 80 тис грн 

Придбання вогнегасників (освітня субвенція) – 16 769 грн 

На електроенергію (реактив, розподіл, постачання)  використано – 631 831, 37; 

На газове постачання та розподіл використано  807 143, 22 грн. 

На водопостачання  використано 40 724 60  

На вивіз відходів використано – 25 829, 28 грн 

На використання води ЗДО «Карамелька» («Водоканал») – 26 041, 23 грн 

Сума використаних комунальних послуг ЗДО «Капітошка» - 110 145, 08 грн  

Управлінням освіти відпрацьовано та організовано роботу по 1168 вхідних документах та 

1200 вихідних.  

В новому календарному році  Управління освіти продовжуватиме роботу щодо організації  

якісного та безпечного освітнього простору для здобувачів освіти Фонтанської громади.  

Мистецька школа.  

   Комунальний заклад «Мистецька школа» Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області був створений згідно рішення п’ятдесят восьмої сесії Фонтанської сільської ради 

УІІ скликання від 10 червня 2020 року №1459-УІІ  «Про створення комунального закладу 

«Мистецька школа» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області» 

За звітний період 2022 року викладачі, учні КЗ «Мистецька школа» Фонтанської сільської ради 

взяли участь в 28 мистецьких заходах. 

Центр надання адміністративних послуг. 

             ЦНАП – це комфортний офіс, в якому надаються найбільш затребувані серед населення 

адміністративні послуги за принципом Open space у форматі «Прозорий офіс». Адміністративні 

послуги мають надаватися за принципом – «доступно всім – зручно для кожного!», тобто 

максимально зручно, доступно, зрозуміло, за спрощеними процедурами і, що головне, в 

територіальній близькості до заявника. 



Технологічне забезпечення ЦНАП: - швидкісний доступ до мережі Інтернет та сучасне 

комп'ютерне обладнання в ЦНАП для роботи з державними реєстрами; - web-сторінка з 

інформацією про роботу ЦНАП та доступні послуги, або публікація цієї інформації на існуючому 

сайті громади. 

Рішенням дев’ятої  сесії Фонтанської сільської ради  УІІІ скликання №114-УІІІ від 

22.03.2021 року внесено зміни до положення, регламенту, переліку послуг Фонтанської  сільської 

ради. З цієї дати де-факто запрацював ЦНАП ФОТГ 

За структурою ЦНАП Фонтанської ОТГ складається з: 

- Основний офіс. Розташовано в с. Крижанівка Ветеранів 5. Офіс відповідає всім вимогам, у 

тому числі «Прозорий офіс» та «безбар’єрність» (10212 населення) 

- Філія. Розташовано в с. Фонтанка Степна 4.  

- ВРМ(віддалене робоче місце). Розташовано в с. Олександрівка вул Центральна. Принцип 

безбар’єрність реалізовано, «Прозорий офіс» -ні (4000 населення) 

- ВРМ(віддалене робоче місце). Розташовано в с. Н. Дофінівка вул Центральна. Принцип без 

бар’єрність реалізовано, «Прозорий офіс» -ні (2000 населення) 

Адміністративні послуги: Рішенням дев’ятнадцятої  сесії Фонтанської сільської ради УІІІ 

скликання №574-УІІІ від 23.12.2021 року затверджено оновлений список послуг, що є 

обов’язковими для надання через ЦНАП відповідно до Розпорядження КМУ № 969-р від 

18.08.2021 р. в кількості 220 послуг за блоками(під час військового стану 93) 

Всі реєстри з 24.02.2022р. було заблоковано. Робота в них відновлювалась поетапно. 

1)Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань (ЄДР);(з 27.07.2022р. працює) 

2)Державного земельного кадастру (ДЗК) з 01.06.2022 працює); 

3)Державного реєстру речових прав на нерухоме майно(ДРРП) (з 27.07.2022 працює); 

4)Демографічний реєстр громади.(з 08.07.2022 р.   відновлено) 

5)Державний реєстр актів цивільного стану(ДРАГС)(не підключено) 

 6)Державний реєстр МВС(ДЦ МВС) посвідки водія та техпаспорта.(не працює, змінена 

технологія виготовлення, потреба в придбанні додаткового обладнання для друку) 

7)ДП «ІОЦ Мінсоцполітики України» «Соціальна громада»(СГ)(працює) 

 8)Портал «Єдина державна електронна система у сфері будівництва» (ДІАМ)(з липня працює) 

 8)Державний реєстр МВС України (оформлення паспортів). (з 27.07.2022 працює). 

               Протягом січня-жовтня 2022 року надано 37722 послуг: в.т.ч. 

Найменування послуги Кількість* 

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання              952 послуг 

Надання інформації з реєстру (у вигл. довідок та витягів)   3805 послуг 

Надання інформації на запити                                            160 послуг 

Вклейка фото в паспорти                                                        247 послуг 

Реєстрація майнових прав(ДРРП)                                        1626  послуг 

Реєстрація/ Закриття ЄДР(ЄДР)                                            211 послуг 

Отримання декларацій (ДІАМ)                                               128 послуг 

Надання витягів з земельного кадастру(ДЗК)                                                                              133 послуги 

Консультації                                                                               17287 послуг 

Послуги відділу архітектури                                                 89 послуг 

Виготовлення закордонних паспортів                                    2069 штук 

Виготовлення ID карток                                                         579 штук 

Одночасне вигот. закорд.паспортів та ID                              174  штуки 

Прийнято заяв по програмі «Прихисток»                           275 заяв 



Надано соціальних послуг                                                       5987 послуг 

З початком військової агресії російської федерації, громадяни з зони бойових дій та 

окупованих територій вимушено покидають свої будинки і переміщуються у більш безпечні місця. 

Згідно законодавства ЦНАП отримав можливість приймати ВПО для оформлення довідок ВПО та 

виплат. Кількість внутрішньо переміщених осіб, які звернулись до ЦНАП Фонтанської сільської 

ради з початку повномасштабної війни нараховує більше 3500 тисяч.              

          На виконання ЗУ «Про адміністративні послуги» та відповідно до ЗУ «Про регулювання 

містобудівної діяльності» та інших нормативних актів містобудівної діяльності, ЦНАП з початку 

2022 року почав приймати декларації та повідомлення від суб’єктів звернення для  подання до 

Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Зміни щодо подання 

звернень до ЄДЕССБ суттєво полегшало і прискорило отримання громадянами дозволів у сфері 

містобудівельної діяльності. Отримати послугу можливо через основний офіс ЦНАП та у 

віддалених робочих місцях. 

        Одним із нових напрямків роботи ЦНАП стало підключення до системи ВІС ДМС. Це 

забезпечило можливість формування Витягів з реєстрів територіальних громад всієї країни, у 

зв’язку з цим звертатись за витягом з реєстру громад можуть громадяни, незалежно від 

територіальної приналежності. Також дане нововведення дало можливість надсилати статистичні 

дані і звіти до Державної міграційної служби України електронним документооборотом. 

ЦНАП Фонтанської сільської ради у співпраці з Одеським обласним центром зайнятості,  

Лиманською районною філією Одеського обласного центру зайнятості та Центру зайнятості 

Суворовського району м. Одеси  проведені заходи під назвою «Інформаційний семінар для 

громадян ВПО» та «Ярмарка вакансій», спрямовані сприяти працевлаштуванню внутрішньо 

переміщених осіб та усіх бажаючих.    

У впродовж року ЦНАП впроваджує більш досконалу систему зв’язку, що дозволяє 

гарантовано зв’язатись із всіма відділеннями ЦНАП і отримати необхідну консультацію. 

Наприкінці осені відновився процес по поновленню послуг сервісного центру МВС. 

Відповідно Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», 

постанов Кабінету Міністрів України  

від 23 лютого 2022 року № 275 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

16 вересня 2020 р. № 844» та від 16 вересня 2020 р. № 844 «Про затвердження зразків бланків і 

технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про 

реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та 

зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України» Фонтанська сільська рада прийняла Рішення про передачу у 

комунальну власність принтеру для двостороннього ретрансферного друку swiftpro k60 з 

безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування (виробник - компанія «kanematsu»). 

Всі необхідні рішення і технічні умови відправлені до Міністерства економіки України. 

Поновлення послуг сервісного центру МВС сприятиме покращенню наданню послуг. 

- 

Особливості складання розрахунків під час формування проекту бюджету Фонтанської 

сільської  територіальної громади на 2023 рік 

 

Формування проєкту бюджету Фонтанської сільської  територіальної громади (далі – 

бюджет ФСТГ), як і усієї України в цілому, здійснюється в умовах воєнного стану.  

Відповідно до частини першої статті 75 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) 

проєкт місцевого бюджету на 2023 рік має ґрунтуватися на показниках, визначених у прогнозі 

місцевого бюджету, схваленому у 2022 році. 

Негативний вплив воєнних дій на території України та неможливість наразі визначити 

наслідки російської агресії унеможливлюють розроблення реалістичних прогнозів економічного і 

соціального розвитку країни та, як наслідок, бюджетних показників на середньостроковий період. 

Тому до бюджетного законодавства внесені ряд змін, зокрема, призупинено дію статті 751 

Кодексу та пов’язані з нею норми щодо прогнозів місцевих бюджетів (Закон України від 15 

березня 2022 року № 2134-IX «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні 

положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України»). 

Тобто прогноз бюджету Фонтанської сільської  територіальної громади як документ 

середньострокового бюджетного планування у 2022 році не складався. 



Проєкт бюджету Фонтанської сільської  територіальної громади на 2023 рік розроблено на 

основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 №2710-IX, Основних прогнозних 

макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2023 роки та окремих 

припущеннях, закладених до прогнозних розрахунків, які наведені у листі Міністерства економіки 

України від 15.07.2022 № 3011-02/46349-03, Особливостей складання проєктів місцевих бюджетів 

на 2023 рік, доведених листом Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891, 

інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, та 

сільських цільових програм, затверджених рішеннями Фонтанської сільської ради та Виконавчого 

комітету Фонтанської сільської ради. 

 

1. Під час визначення показників проєкту бюджету  Фонтанської сільської територіальної 

громади  на 2023 рік враховані наступні показники, визначені Законом України «Про Державний 

бюджет України на 2023 рік»  та Основними прогнозними макропоказниками економічного і 

соціального розвитку України на 2022 – 2023 роки та окремими припущеннями, закладеними до 

прогнозних розрахунків, які наведені у листі Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 

3011-02/46349-03: 

 Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України у 2023 році:  

- Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), відсотки – 128,0 %; 

 

 З 01 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць 

становитиме 2589 гривень; для основних соціальних і демографічних груп населення становитиме: 

дітей віком до 6 років – 2 272 гривні; 

дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 гривні;  

працездатних осіб – 2 684 гривні;  

осіб, які втратили працездатність, – 2 093 гривні.  

 

 З 01 січня 2023 року мінімальна заробітна плата становитиме: 

- у місячному розмірі - 6 700 гривень; 

- у погодинному розмірі – 40,46 гривні. 

 

 З 01 січня 2023 року посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної 

сітки становитиме 2 893 гривні. 

 

2. Враховуючи пункт третій Прикінцевих положень Проєкту Закону, яким зупинено на 

2023 рік дію Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» (Відомості Верховної 

Ради України, 2003 р., № 15, ст. 111), при формуванні проєкту бюджету ФСТГ видатки на 

індексацію грошових доходів не враховані. 

 

3. Враховані обсяги міжбюджетних трансфертів на 2023 рік 

- освітня субвенція державного бюджету місцевим бюджетам –51 878 300 грн; 

- базова дотація – 15 835 500 грн; 

-інші субвенції з місцевого бюджету – 907 363 грн. 

Бюджет є збалансованим за доходами та видатками та підготовлений за  пропозиціями 

головних розпорядників коштів бюджету.  

Довідково відповідно до Закону України « Про Державний бюджет на 2023 рік»  статті  

31. «Установити, що, як виняток з положень частини другої статті 103-2 і частини третьої статті 

103-3 Бюджетного кодексу України, розподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами між місцевими бюджетами здійснюється 

Кабінетом Міністрів України». 

 

Оцінка доходів бюджету Фонтанської сільської  територіальної громади з урахуванням 

втрат доходів бюджету Фонтанської сільської  територіальної громади внаслідок  наданих 

Фонтанською сільською  радою податкових пільг  

(п.п. б) п.п. 1) п. 1 ст.76 Бюджетного кодексу України)  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n2440
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n3304


Формування дохідної частини місцевих бюджетів 

В основу формування обсягів доходів і видатків бюджету Фонтанської сільської 

територіальної громади  на 2023 рік було покладено вимоги положень Конституції України, 

Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, інших законодавчих актів, що 

стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. 

При прогнозуванні дохідної частини бюджету Фонтанської сільської територіальної 

громади на 2023 рік були враховані статистичні показники, що використовуються при розрахунку 

прогнозних надходжень податків і зборів, фактичне виконання дохідної частини бюджету 

Фонтанської сільської територіальної громади за результатами  2021 року  та 10 місяців 2022 року. 

Окремими особливостями формування дохідної частини бюджету Фонтанської сільської 

територіальної громади на 2023 рік є: 

1. продовжено зарахування 64 % по податку на доходи фізичних осіб; 

2. продовжено зарахування 13,44 % акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного 

на митну територію України пального. 

 
З урахуванням зазначеного обсяг доходів бюджету Фонтанської сільської територіальної громади 

на 2023 рік  становить  238 376 432 грн, в тому числі : 

- загальний фонд  237 665 992 грн ; 

- спеціальній фонд 710 440 грн. 

 

Джерелами формування бюджету Фонтанської сільської територіальної громади є:   
- Доходи від податків та зборів громади  

- Трансферти ( з Державного бюджету, обласного бюджету , тощо)  

 

Структура доходів бюджету Фонтанської сільської  територіальної громади на 2023 рік 

 
 

 

Найменування 

Планові показники на 

2023рік  

Питома вага до 

бюджету всього з 

урахуванням 

трансфертів(%) 

Податкові надходження  165 361 875 69,0 

Неподаткові надходження  4 393 394 1,8 

Офіційні трансферти  68 621 163 29,2 

Всього  238 376 432 100 

 

Структура доходів загального фонду бюджету Фонтанської сільської  територіальної 

громади на 2023 рік 

 
 

 

Найменування 

Планові  

показники на 2023 рік 

Питома вага до 

бюджету всього з 

урахуванням 

трансфертів(%) 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 64 000 000 26,8 

Внутрішні податки на товари та послуги ( 

акцизний податок)  

31 000 000 13,0 

Податок на нерухоме майно 16 000 000 6,7 

Плата за землю  27 050 000 11,3 

Плата за надання адміністративних зборів  1 551 000 0,6 

Єдиний податок 27 000 000 11,3 

Інші надходження 1 917 132 0,8 

Інші податки та збори  526 697 0,2 

Офіційні трансферти 68 621 163 29,3 

ВСЬОГО ДОХОДІВ ( з урахуванням 

трансфертів)  

237 665 992 100 

 

 

 



Структура доходів спеціального фонду бюджету Фонтанської сільської  територіальної 

громади на 2023 рік 
 

 

Найменування 

Планові  

показники на 2023 рік 

Питома вага до 

бюджету всього з 

урахуванням 

трансфертів(%) 

Екологічний податок 39 000 0,5 

Власні надходження 671 440 94,5 

ВСЬОГО ДОХОДІВ  710 440 100 

 

 

Загальний фонд бюджету  

Фонтанської  сільської територіальної громади на 2023 рік 

 

        Джерелами формування загального фонду бюджету Фонтанської  сільської територіальної 

громади на 2023 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу 

України.  

        У структурі бюджету громади без офіційних трансфертів загальний фонд займає найбільшу 

питому вагу – 70,5 %. 

Обсяг доходів загального фонду бюджету Фонтанської сільської територіальної громади на 

2023 рік, визначено у сумі  237 665 992 грн. При прогнозуванні дохідної частини було враховано 

фактичне виконання бюджету за результатами 10 місяців 2022 року та очікувані надходження до 

кінця 2022 року. Проти очікуваних надходжень поточного року у співставних умовах плановий 

обсяг доходів на 2023 рік збільшено на 14 347 756 грн. або на 109,3 %. А проти уточнюючого 

річного плану на 2022 рік зменшено на 17 569 997 грн. 

Податок на доходи фізичних. 

Основним джерелом доходів загального фонду бюджету громади є податок та  збір на 

доходи фізичних осіб. Податок на доходи фізичних осіб  до бюджету громади планується 

мобілізувати належні 64 відсотки, що в сумі 64 000 000 грн. (приріст до очікуваних надходжень 

2022 року складає 1,6 відсотка).    Питома вага податку на доходи фізичних осіб в обсязі доходів 

загального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів у 2023 році складе 37,9 %. 

З 01.01.2022 року на виконання ст. 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 

2022 рік» передбачено, що до місцевих бюджетів податок на доходи фізичних осіб зараховується в 

розмірі 64%.   

Згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» передбачено 

продовження зарахування у 2023 році податку на доходи фізичних осіб до загального фонду 

місцевих бюджетів в розмірі 64 %.  

Проект показників надходження ПДФО до бюджету на 2023 рік, визначено на підставі 

прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, чинних норм 

податкового та бюджетного законодавства, з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати 

праці, рівня середньої заробітної плати, врахуванням використання чинних ставок оподаткування, 

а також бази оподаткування з інших доходів . 

        Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб: 

 кількість платників податку на доходи фізичних осіб. 

За інформацією Головного управління Державної податкової служби в Одеській області 

загальна кількість платників, які сплачують податок на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2022 

року складає – 750.  

Треба відзначити, що у порівнянні з 2021 роком, відбулось зменшення кількості платників 

податку на доходи фізичних осіб на 443 або майже в 1,6 рази. 

 застосування єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів 

у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками 

податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5 %; доходів у вигляді 

дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих 

нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є 

платниками податку на прибуток, оподатковуються за ставкою 9 %); 

 показники мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» передбачено рівень 

соціальних стандартів з 01 січня 2023 року: 



- мінімальної заробітної плати  в розмірі 6 700,0 грн на місяць, що є на рівні показника, 

який діє станом на 01.10.2022 року та на 200 грн більше до попереднього показника або темп 

росту 103,0% (Довідково: до 01.10.2022 розмір мінімальної заробітної плати складав 6 500,0 грн.)   

- посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в розмірі 

2 893,0 грн, що є на рівні показника 2022 року. (Довідково: розмір посадового  окладу працівника І 

тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01.12.2021 – 2 893,0 грн). 

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій 

території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та 

фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якої системою оплати 

праці.  

 
 

- прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць:   

 
 

             

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету Фонтанської сільської  

територіальної громади за 10 місяців 2022 року склали 53 340 443 грн. 

Очікуванні надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету Фонтанської 

сільської  територіальної громади у 2021 році складають 63 000 000 грн.  

Відповідно до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» 

нормативи відрахувань податку на доходи фізичних осіб до загального фонду бюджетів сільських, 

селищних, міських територіальних громад у 2022 році встановлені у розмірі 64 відсотки. 

Враховуючи зазначені норми з загальної суми прогнозного надходження податку на доходи 

фізичних осіб  до бюджету громади планується мобілізувати належні 64 відсотки, що в сумі 

дорівнює 64 000 000 грн. (приріст до очікуваних надходжень 2022 року складає 1,6 відсотка).          

 

Резерви щодо надходжень податку: 

o моніторинг діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють виплату та 

оподаткування зарплати та інших доходів громадян з порушенням вимог законодавства з 

праці та податкового законодавства; 

o виявлення схем мінімізації податкових зобов’язань суб’єктами господарювання, які 

здійснюють розрахунки у готівковій формі; 

o залученням фізичних осіб до декларування та сплати податку; 



o проведення звірки з територіальними податковими органами інформації про виплачені 

доходи, а також повноти реєстрації трудових угод по працівниках, яким виплачувались 

доходи та інші., легалізація виплати заробітної плати 

o проведення роботи з підвищення заробітної плати до середньогалузевої по області. 

    Місцеві податки та збори             
Важливим джерелом надходжень до загального фонду бюджету громади є місцеві податки та 

збори. До складу місцевих податків, згідно податкового та бюджетного законодавства, належать:   

Місцеві податки  

 податок на майно (в частині: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки; плати за землю; транспортного податку),  

 єдиний податок.  

Місцеві збори: 

           - збір за місця для паркування транспортних засобів, 

 - туристичний збір 

Встановлення на території Фонтанської  сільської територіальної громади місцевих 

податків, їх ставки, порядок обчислення та сплати затверджено рішенням  сесії сільської ради від 

07.07.2022 року №696-VIII «Про встановлення місцевих податків і зборів».  

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2023 році 

прогнозуються на рівні 16 000 000грн., або на 6,5 відсотка більше  очікуваних надходжень 2022 

року. При розрахунку враховано площу об»єктів нерухомості, динаміку надходжень за поточний 

рік та попередній рік,  розміри ставок, обсяг податкового боргу. а також збільшення розміру 

мінімальної заробітної плати, від якої обраховується цей податок (у 2023 році до 2021 року 

становить 103,0 %, в той час як у 2022 році до 2021 року складав 108,3 %) та надані пільги .  

Відповідно до рішення сесії від 07.07.2022 року №696-VIII «Про встановлення місцевих податків і 

зборів»  для об»єктів житлової нерухомості( юридичні особи), встановлені ставки податку від 

0.5% до 1%. В порівнянні з минулим 2022 роком ставки зменшені по відповідному податку, а саме 

будинки одноквартирні з 1 % до 0.5 % , будинки з двома та більше квартирами з 1 до 0,5%. Для 

об»єктів житлової нерухомості( фізичні особи), встановлені ставки податку  від 0.5% до 1% . В 

порівнянні з минулим 2022 роком ставки зменшені по відповідному податку, а саме будинки 

одноквартирні з 1 % до 0.5 % , будинки з двома та більше квартирами з 1 до 0,5%. 

Фактично за 10 місяців 2022 року до бюджету Фонтанської сільської територіальної 

громади податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 13 896 

401грн.   

Очікувані надходження у 2022 році податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки складуть 15 030 000 грн. 

 

Розрахунок надходжень плати за землю на 2023 рік здійснено на основі норм Земельного та  

Податкового кодексів України. 

Виходячи з даних щодо кількості платників, загальної площі земельних ділянок, розміру 

нарахованого земельного податку, сум орендної плати за земельні ділянки відповідно до 

укладених договорів оренди з фізичними і юридичними особами, розміру ставок, динаміки 

надходжень до бюджету за попередні роки, з урахуванням визначених податковим законодавством 

пільг, а також без врахування індексації нормативно грошової оцінки земельних ділянок, на 

наступний 2023 рік прогнозується надходжень плати за землю до бюджету громади в сумі 27 050 

000 грн..  

У структурі загального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) плата 

за землю складає 16,0 %. 

Згідно з Бюджетним кодексом України, починаючи з 2011 року надходження плати за 

землю в повному обсязі (100%) зараховуються до доходів бюджетів місцевого самоврядування. 

Плата за землю формується із земельного податку та орендної плати за земельні ділянки. 

Фактично за 10 місяців 2022 року до бюджету Фонтанської сільської територіальної 

громади податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 21 245 299 

грн.   

Очікувані надходження у 2022 році податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки складуть 25 300 000 грн. 



Основною причиною зменшення надходжень плати за землю до бюджету у 2022 році, є 

скрутне фінансове становище суб'єктів підприємницької діяльності у зв’язку із 

широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, яка розпочата 24 

лютого поточного року. 

З метою підтримки українського бізнесу в умовах війни, Законом України від 15 березня 

2022 року № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих 

актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» було встановлено, що з 1 березня 

2022 року на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово 

окупованих збройними формуваннями російської Федерації плата за землю не сплачується. 

Перелік зазначених територій, визначається Кабінетом Міністрів України. Однак, варто 

зауважити, що Кабінет Міністрів України наразі не затвердив перелік таких територій. 

Маємо лише Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України № 75 від 25 квітня 2022 року, де визначено перелік таких території.  

Необхідно відмітити, що Одеська область та, зокрема, місто Одеса у зазначеному переліку 

відсутні. 

Отже, суб’єкти господарювання продовжуючи сьогодні здійснювати діяльність, повинні 

сплачувати податкові зобов’язання по сплаті плати за землю. 

 

Податок на майно в частині транспортного податку 

Відповідно до діючого законодавства України, враховуючи зміни, що були внесені до статті 

267 Податкового кодексу України, Фонтанською сільською  радою було прийнято рішення від 07 

липня 2022 року № 696-VIII «Про встановлення місцевих податків» та затверджено Положення 

про податок на майно в частині транспортного податку. 

У 2023 році передбачається, що: 

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, 

які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з 

року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких 

становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом «Про 

Державний бюджет України» на 1 січня податкового (звітного) року. 

У 2023 році середня ринкова вартість легкового автомобіля буде становити: 6 700 грн х 375 

= 2 512,5 тис. грн. 

Довідково: у 2022 році середня ринкова вартість легкового автомобіля становить 2 437,5 

тис. грн (6 500 грн х 375). 

Основними критеріями при визначенні середньо ринкової вартості автомобіля у 2023 році 

будуть: марка, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна і тип палива. 

Ставка податку у 2023 році не зміниться і,  буде становити 25 000 грн на рік за кожен 

легковий автомобіль. 

Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації автомобіля: 

- для фізичних осіб - починаючи з 1-го липня протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення – рішення, тобто до 1-го вересня; 

- для юридичних осіб - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, наступного за 

звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 

Методика визначення середньо ринкової вартості легкових автомобілів затверджена 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 року № 66 зі змінами. Перелік легкових 

автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком, розміщується на офіційному 

веб-сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

За 10 місяців 2022 року до бюджету фактично надійшло податку на майно в частині 

транспортного податку від 4 платників у сумі 84.1 тис. грн, а саме: від 3 юридичних осіб – 50.0 

тис. грн та 1 фізичної особи – 34,1 тис. грн. Питома вага юридичних та фізичних осіб в загальній 

кількості платників та загальній сумі надходження коштів у середньому складає відповідно 59,5 % 

та 40,5 %.  

Очікувана сума надходжень транспортного податку до бюджету у 2022 році складе 90,350 

тис. грн. 

З урахуванням фактичних надходжень транспортного податку за 10 місяців 2022 року та 

очікуваних надходжень у 2022 році, у 2023 році планується отримати 90,350 тис. грн, на рівні 2022 

року  у тому числі:  

- від фізичних осіб – 34,1 тис. грн; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0453-22%23Text


- від юридичних осіб – 56,250  тис. грн. 

- Зменшення надходження податку на майно в частині транспортного податку в 2022 році та 

розрахункової суми на 2023 рік, в порівнянні з попередніми роками, пояснюється скороченням 

кількості моделей легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню, в результаті збільшення 

середньої ринкової вартості легкових автомобілів (з 01.01.2023 це 2 512,5 тис. грн, що на 75,0 тис. 

грн або 3,1 % більше, ніж станом на 01.01.2022). 

 
 

Туристичний збір 

Туристичний збір на території громади встановлено рішенням рішення від 07.07.2022  року 

№ 696-VIII «Про встановлення місцевих податків і зборів». 

Відповідно до даного рішення визначено: 

- базою оподаткування встановлено загальну кількість діб тимчасового розміщення у 

місцях проживання (ночівлі) (замість вартості усього періоду проживання (ночівлі)); 

- ставка збору, яка встановлена для внутрішнього туризму (для резидентів) у розмірі 1,0 % 

від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) 

року для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення та для в’їзного туризму (для 

нерезидентів) у розмірі 5,0 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня звітного (податкового) року для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення; 

Кількість податкових агентів, які у 2022 році сплачують туристичний збір станом на 

01.11.2022 року складає 7платників, у тому числі кількість юридичних осіб – 1, та кількість 

фізичних осіб – 6.  

Фактично за 10 місяців 2022 року до бюджету громади туристичного збору надійшла в сумі 

23 284 грн. 

Очікувані надходження туристичного збору до бюджету Фонтанської сільської 

територіальної громади у 2023 році складуть 25 500 грн. 

          Єдиний податок  

На розвиток економіки громади істотний вплив має малий, середній бізнес і 

підприємництво, в якому задіяна п'ята частина наявного населення громади і якими 

забезпечується майже 16,0 % надходжень до бюджету по сплаті єдиного податку.  

Розділом ХІV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України 

 встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності, а також справляння єдиного податку. 

Статтею 293.2 Податкового кодексу України, з урахуванням змін, внесених Законом 

України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень 

у 2017 році», визначено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, 

селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із 

законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб – 

підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з 

розрахунку на календарний місяць: 



1) для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру 

прожиткового мінімуму; 

2) для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсотків розміру 

мінімальної заробітної плати. 

Ставки єдиного податку на території міста Одеси встановлені рішенням Одеської міської 

ради від 23 грудня 2011 року № 1624-VI «Про встановлення на території міста Одеси  ставок 

єдиного податку для фізичних осіб – підприємців»» (зі змінами): 

 для першої групи платників єдиного податку в розмірах:  

- 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму на всі види діяльності, які дозволені для 

даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в 

главі 1 розділу ХIV Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями;  

- 2 відсотки розміру прожиткового мінімуму для інвалідів 1 та 2 групи, учасників війни та 

учасників бойових дій, які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць 

на ринках з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в главі 1 розділу ХIV 

Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями;  

 для другої групи платників єдиного податку - в розмірі 10 відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з 

усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в главі 1 розділу ХIV Податкового кодексу 

України зі змінами та доповненнями. 

Враховуючи зазначене, рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму з 

01.01.2023 року, ставки єдиного податку на 2022 рік на території Фонтанської сільської 

територіальної громади  становитимуть: 

- для першої групи платників – 268 грн.( в 2021 році 227 грн., в 2022 році 248 грн.) різниця 

складає +20 грн.; 

- для другої групи платників 670 грн.( в 2021 році 600 грн., в 2022 році 650 грн.) різниця 

складає +20 грн 

-             За даними Головного управління державної податкової служби в Одеській області загальна 

кількість платників, які сплачують єдиний податок в 2022 році складає – 991, в тому числі , які 

сплачують юридичні особи 149, фізичні особі 833,сільськогосподарсьік товаровиробники 9. В 

порівнянні з даними  2021 року кількість платників єдиного податку зменшилась на  – 255, в 

тому числі, які сплачують юридичні особи (збільшилась) +78, фізичні особі(зменшилась) -

331,сільськогосподарсьік товаровиробники(зменшилась) -2. 

-            Надходження єдиного податку передбачається в обсязі 27 000 000 грн., або на 9,1 відсотка 

більше очікуваних надходжень 2022 року.  

          У 2019 році до четвертої групи (сільськогосподарські товаровиробники)віднесені фізичні 

особи - підприємці, які провадять діяльність виключно вмежах фермерського господарства, 

зареєстрованого відповідно до ЗаконуУкраїни «Про фермерське господарство», за умови 

виконання сукупностівимог, визначених податковим законодавством.З 23 травня 2020 року 

Законом України від 16.01.2020 № 466-IXзбільшено граничний обсяг доходу для платників, що 

перебувають наспрощеній системі оподаткування та сплачують єдиний податок: І групи – з 

300 тис. грн до 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої закономна 1 січня 

податкового (звітного) року (далі – МЗП); ІІ групи – з 1,5 млн грн до834 розмірів МЗП; ІІІ групи – 

з 5 млн грн до 1167 розмірів МЗП.При розрахунку прогнозу суми єдиного податку на 2023 рік 

буловраховано пункт 9 підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України,зокрема визначено, 

що тимчасово, з 01.04.2022 до припинення або скасуваннявоєнного, надзвичайного стану на 

території України платниками єдиногоподатку третьої групи можуть бути фізичні особи - 

підприємці та юридичніособи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, 

тадо таких осіб не застосовується обмеження щодо обсягу доходу та кількостіосіб, які 

перебувають з ними у трудових відносинах. 

 

Акцизний податок 

Складовими частинами акцизного податку є акцизний податок з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (далі – акцизний податок з реалізації 

суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі алкоголю), 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 (далі – 



акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами тютюну) та акцизний податок з 

виробленого та ввезеного на митну територію України пального. 

Фактично за 10 місяців 2022 року до бюджету надійшло акцизного податку 18846,8  тис. 

грн, очікуване надходження у 2022 році складе 23000,0 тис. грн, що на 23047,7 тис. грн менше в 

порівнянні з надходженнями 2021 року. 

Зазначене зменшення акцизного податку в першу чергу відбулося за рахунок зменшення 

надходжень по акцизному податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію 

України пального, в зв’язку з встановленням на період з 24 лютого 2022 року по 21 вересня 2022 

року ставки акцизу на пальне в розмірі 0 євро.    

Всього у 2023 році планується отримати надходжень від акцизного податку 31000,0 тис. 

грн, що на 8000,0 тис. грн або в 1,3 разів більше в порівнянні з очікуваними надходженнями у 

2022 році. 

При плануванні надходжень до бюджету на 2023 рік було враховано наступні зміни у 

законодавстві у 2022 році: 

- змінено механізм справляння роздрібного акцизу з тютюнових виробів, тютюну, 

промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а саме 

обов’язок сплати 5 % акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, який раніше 

сплачували суб’єкти роздрібної торгівлі, перенесено на виробників та імпортерів;  

- внесені зміни до класифікації доходів бюджету, зокрема доповнено новими кодами: 

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» та 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)». 

Із загального обсягу надходжень акцизного податку найбільшу питому вагу складають 

акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

(алкоголь) та акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального відповідно 58,1 

та 41,9 відсотків. 

1. Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами  тютюну(14040100) 

Частиною 3 статті 64 Бюджетного кодексу України встановлено, що акцизний податок з 

реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та 

промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, 

зараховується до бюджетів місцевого самоврядування автоматично відповідно до часток, що 

визначаються щомісячно. 

Відповідно до норм Податкового кодексу України (зі змінами): 

 платниками податку є особи – виробники та/або імпортери тютюнових виробів, тютюну 

та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які 

здійснюють їх реалізацію для цілей оподаткування акцизним податком з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; 

 об’єктами оподаткування є операції 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, для цілей оподаткування акцизним 

податком з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; 

 базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів; 

 ставка податку: 

для тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах, реалізованих відповідно до вимог Податкового 

кодексу, ставка становить 5 відсотків; 

- до підакцизних товарів належать: 

- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 

- рідини, що використовуються в електронних сигаретах; 

Фактично за 10 місяців 2022 року до бюджету надійшло акцизного податку з реалізації 

виробниками та/або імпортерами тютюну 4333,1 тис. грн, очікувані надходження у 2022 році 

складуть 5000,0 тис. грн. 



У 2023 році планується отримати надходжень від акцизного податку з реалізації 

виробниками та/або імпортерами тютюну 6000,0 тис. грн, що на 1000,0 тис. грн або на 120,0 % 

більше в порівнянні з очікуваними надходженнями у 2022 році. 

2.Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 

алкоголю(14040200) 

Підпунктом 16 пункту 1 статті 64 Бюджетного кодексу України встановлено, що до доходів 

загального фонду місцевих бюджетів з 01.01.2015 року відноситься акцизний податок з реалізації 

суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі алкоголю. 

Відповідно до норм Податкового кодексу України (зі змінами): 

 платниками податку є особи – суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які 

здійснюють реалізацію підакцизних товарів (крім тютюнових виробів, тютюну та промислових 

замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах); 

 об’єктами оподаткування є операції з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів (крім тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників 

тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах); 

 базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів; 

 ставка податку: 

для пива, алкогольних напоїв, відповідно до вимог Податкового кодексу, ставка податку 

становить 5 відсотків; 

- до підакцизних товарів належать: 

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво. 

Фактично за 10 місяців 2022 року до бюджету надійшло акцизного податку з реалізації 

суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі алкоголю 9398,6 тис. грн, очікувані надходження у 

2022 році складуть 11000,0 тис. грн. 

На надходження до бюджету у 2022 році акцизного податку з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі алкоголю  вплинуло запровадження на території Одеської 

області на період з 2 березня по 1 квітня 2022 року «сухого закону».  
У 2023 році планується отримати надходжень від акцизного податку з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі алкоголю 12000,0 тис. грн, що на 1000,0 тис. грн або на 9,1 % 

більше в порівнянні з очікуваними надходженнями у 2022 році. 

Враховуючи фактичні надходження за 2019 – 2021 роки та 10 місяців 2022 року, у 2023 році 

планується отримати акцизного податку з реалізації  підакцизних товарів (алкоголь та тютюн) до 

бюджету по чинному законодавству, в сумі 18000,0 тис. грн, що на 2000,0 тис. грн або на 12,5 % 

більше в порівнянні з очікуваними надходженнями за 2022 рік. 

3. Акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію 

України пального. 

Пунктами 161, 162 статті 64 «Склад доходів загального фонду бюджетів сільських, 

селищних, міських територіальних громад» Бюджетного кодексу України встановлено, що 13,44 

% акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального 

у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до загального фонду 

відповідних бюджетів місцевого самоврядування автоматично: 

1) у першому півріччі поточного бюджетного періоду – пропорційно до обсягу 

реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за 

друге півріччя попереднього бюджетного періоду в загальному обсязі такого реалізованого 

пального в цілому по Україні за друге півріччя відповідного бюджетного періоду; 

2) у другому півріччі поточного бюджетного періоду – пропорційно до обсягу 

реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за 

перше півріччя поточного бюджетного періоду в загальному обсязі такого реалізованого пального 

в цілому по Україні за перше півріччя відповідного бюджетного періоду. 

Фактично за 10 місяців 2022 року до бюджету надійшло 5150,0 тис. грн, очікувані 

надходження у 2022 році складуть 7000,0 тис. грн, в тому числі: 

- акцизний податок з виробленого  

 в Україні пального (14021900) – 1000,0 тис. грн; 

 

- акцизний податок з ввезеного  

 на митну територію України 

 пального (14031900) – 6000,0 тис. грн. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2021-%D0%BF#n18


У порівнянні з фактичними надходженнями 2021 року надходження зменшились на 18956,4 

тис. грн, за рахунок встановлення на період з 24 лютого 2022 року по 21 вересня 2022 року ставки 

акцизу на пальне в розмірі 0 євро.    

А саме, Законом України від 15 березня 2022 року № 2120-ІХ на період дії воєнного стану 

було встановлено ставку акцизу на пальне в розмірі 0 євро.    

21 вересня 2022 року Законом України № 2618-IX «Про внесення змін до розділу XX 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період 

дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану» відновлені ставки акцизного податку на 

пальне. 

У зв’язку з чим, у 2023 році планується отримати надходжень по акцизному податку з 

виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального  13000,0 тис. грн що на 

6000,0 тис. грн або в 1,6 разів більше в порівнянні з очікуваними надходженнями за 2022 рік, в 

тому числі: 

- акцизний податок з виробленого  

 в Україні пального (14021900) – 1000,0 тис. грн; 

- акцизний податок з ввезеного  

 на митну територію України 

 пального (14031900) – 12000,0 тис. грн. 

 

Надходження рентної плати за користування надрами (13030100), у 2023 році 

прогнозуються на рівні 25 грн., на рівні очікуваних надходжень 2022 року. При розрахунку 

враховано динаміку надходжень попередніх періодів, надходжень поточного року.  

Надходження рентної  плата за спеціальне використання  лісових ресурсів(13010200) у 

2023 році прогнозуються на рівні  очікуваних надходжень 2022 року та заплановано отримати в 

обсязі  4700 грн. 

Прогнозний обсяг податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності на 2023 рік визначено в сумі 152,3 тис.грн. на підставі розрахункових даних наданих 

комунальними підприємствами громади. 

Плата за надання адміністративних послуг   
Згідно Закону України від 28.12.2014 року № 79-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» починаючи з 01.01.2015 року до доходів 

загального фонду бюджету віднесено плату за надання адміністративних послуг, що справляється 

за місцем надання послуг.  

Питання адміністративного збору та вартості адміністративних послуг регулюються 

Законом України від 06.09.2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги». 

Фактичні надходження плати за надання адміністративних послуг за 10 місяців 2022 року 

склали 1269,2 тис.грн. Очікувані надходження у 2022 році плати за надання адміністративних 

послуг складуть 1502,9 грн. 

Прогнозний показник плати за надання адміністративних послуг  на 2023 рік обраховано 

виходячи з динаміки надходжень минулих років, у розрізі наданих послуг з врахуванням зміни 

розмірів соціальних стандартів (прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати), і 

становитиме 1551,0 тис. грн., в тому числі: 

 адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,    фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань прогнозується в сумі(22010300)    56,0 тис. грн.; 

 плата  за  надання  інших  адміністративних  послуг(22012500)  планується в  сумі 1300,0 тис.  

грн.; 

 адміністративний  збір  за  державну  реєстрацію  речових  прав на нерухоме майно  та  їх   

обтяжень (22012600) визначено  в  обсязі  195,0 тис. грн.  

 

Надходження  від  орендної  плати  за  користування  цілісним майновим комплексом  та  

іншим  майном,  що  перебуває  в  комунальній  власності  плануються в сумі  6622 грн. 

Розрахунки  проведені  на  основі  фактично  укладених  договорів  оренди. 

  

Надходження державного мита до бюджету громади на 2023 рік прогнозуються в обсязі 

5200 грн. на рівні очікуваних надходжень у 2022році.  



Прогнозний показник адміністративних штрафів та інших санкцій обраховано на 2023 

рік, виходячи з динаміки надходжень минулих років, у сумі 242000 грн.  

У 2022 році до бюджету громади прогнозується отримати 1917132 грн. інших надходжень. 

При розрахунку не враховувалися разові платежі, що носять несистематичний характер. 

Заплановано надходження плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних 

засобів, що перебувають у комунальній власності та плати по договорам за тимчасове 

користування місцями,  які перебувають у комунальній власності міста, для розташування 

тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі.  

Плата за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, що 

перебувають у комунальній власності. 

Фактично до бюджету за 10 місяців 2022 року надійшло плати за тимчасове користування 

місцями для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності в сумі 

89,073 тис. грн. Очікувані надходження у 2022 році складуть 107,0 тис. грн. 

У 2023 році планується отримати плати за тимчасове користування місцями для 

розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності в сумі 107,0 тис. грн. 

           

 Плата по договорам за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній 

власності(тверде покриття). 

Фактично до бюджету за 10 місяців 2022 року надійшло плати по договорам за тимчасове 

користування місцями, які перебувають у комунальній власності(тверде покриття) в сумі 878,260 

тис. грн. Очікувані надходження у 2022 році складуть 1151,795 тис. грн. 

У 2023 році планується отримати плати по договорам за тимчасове користування місцями, 

які перебувають у комунальній власності(тверде покриття) з урахування заборгованості  в сумі 

1810,132 тис. грн. 

 

Повернення   коштів  бюджетними установами за минулі бюджетні періоди    за даним видом не 

плануються при плануванні бюджету, так як у листопаді, коли формується проект бюджету, даний 

показник є доволі не прогнозованим.   

Також на зменшення надходжень  вплинув факт  настання форс-мажорних обставин, визначених в 

умовах договорів на розташування рекламо носіїв, зокрема – військових дій, відповідно до яких, 

платники звільняються від виконання умов договору на період війни, що є втратами бюджету в 

порівнянні з 2021 роком. 

                                                                   

Обсяги міжбюджетних трансфертів, що передбачаються складають 68 621 163 грн. в тому 

числі  

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 51 878 300 грн. 

- базова дотація 15 835 500 грн. 

- інша субвенція з місцевого бюджету ( з Курісовської ТГ) 907 363грн. 

 

Спеціальниій фонд 

 

Джерелами формування спеціального фонду бюджету Фонтанської сільської 

територіальної громади на 2022 рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69-1 

Бюджетного кодексу України. 

Спеціальний фонд бюджету громади розраховано в розмірі 710440 грн., що становить 0,3 % усього 

бюджету з урахуванням трансфертів. 

У складі доходів спеціального фонду заплановані власні надходження бюджетних установ, 

які утримуються за рахунок коштів бюджету громади, і прогнозуються в сумі 671440 грн. та 

надходження до фонду охорони навколишнього середовища – 39000 грн. 

    

Формування сільського фонду охорони навколишнього природного середовища 

Фонтанської сільської територіальної громади  

У 2023 році джерелами формування сільського фонду охорони навколишнього природного 

середовища є: 

- екологічний податок – (згідно із Законом України від 28.12.2014 року № 79-VІІІ «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України  щодо реформи міжбюджетних відносин») у 2021 

році до бюджету Фонтанської сільської територіальної громади зараховується 25 %, який 



формується за рахунок надходжень: від скидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення, від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні 

об'єкти, від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім 

розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини.    

Фактично до бюджету Фонтанської сільської територіальної громади за 10 місяців 2022 

року надійшло коштів екологічного податку в сумі 29819 грн, очікуванні надходження у 2022 році 

складуть 35000  грн. У 2023 році планується отримати екологічного податку в сумі – 39000 грн, що 

практично на рівні очікуваних надходжень 2022 року.  

Власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного 

місцевого бюджету Фонтанської сільської територіальної громади формуються за рахунок  

- Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю  ( батьківська плата в закладах дошкільної освіти )660 000 грн. 

- Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюються відповідно ДО Закону 

України « Про оренду державного та комунального майна» 11 440 грн. 

 

Пояснення до основних положень проєкту рішення Фонтанської сільської ради «Про бюджет 

Фонтанської сільської  територіальної громади на 2023 рік» за видатками і кредитуванням 

(п.п. в) п.п. 1) п. 1 ст.76 Бюджетного кодексу України) 

 

ВИДАТКИ 

Фінансовий ресурс бюджету Фонтанської сільської територіальної громади  на 2023 рік 

сформовано з урахуванням Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 

03.11.2022 №2710-IX, Основних прогнозних макропоказників економічного і соціального 

розвитку України на 2022 – 2023 роки та окремих припущеннях, закладених до прогнозних 

розрахунків, які наведені у листі Міністерства економіки України від 15.07.2022 № 3011-02/46349-

03, Особливостей складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік, доведених листом 

Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891, інших законодавчих актів, що 

стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, сільських цільових програм, 

затверджених рішеннями Фонтанської сільської ради та Виконавчого комітету Фонтанської 

сільської ради. 

Формування видаткової частини бюджету на 2023 рік здійснювалось у відповідності до 

статті 77 Бюджетного кодексу України з урахуванням показників, затверджених Законом України 

«Про Державний бюджет України на 2023 рік».  

Видатки бюджету Фонтанської сільської територіальної громади  на 2023 рік заплановано у 

сумі 238 376 432 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету –208 392 094 грн та 

видатків спеціального фонду –29 984 338грн.  

Заробітна плата працівникам бюджетних установ розрахована з врахуванням підвищення 

розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2023 

року – 2 893 грн та розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2023 року – 6 700 гривень. 

Розрахунок видатків на оплату комунальних послуг проведено на підставі кількісного споживання  

Профіцит за загальним фондом бюджету Фонтанської сільської територіальної громади  у 

сумі 29 273 898 грн, напрямком використання якого визначено передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

Дефіцит за спеціальним фондом бюджету Фонтанської сільської територіальної громади  у 

сумі 29 273 898  грн, джерелом покриття якого визначено надходження коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

 

ВИДАТКИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ЗА ГОЛОВНИМИ РОЗПОРЯДНИКАМИ 

КОШТІВ  

 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Державне управління 

 

За бюджетною програмою 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально технічне забезпечення діяльності міської ради» передбачено 41 048 835 грн. Видатки 



на оплату праці складають 31 249 719 грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 1 439 

900 грн, інші поточні видатки споживання  8 359 216 грн..  

За бюджетною програмою  0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

передбачені видатки в сумі 200 000 грн. в тому числі на виконання   

-  Програми забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів на 2023-

2025 роки 200000 грн. 

 

Охорона здоров’я 

 

В галузі охорони здоров‘я на 2023 рік передбачено видатки в сумі 5 060 626 грн.  

За бюджетною програмою 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико- санітарної)допомоги » для КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Фонтанської сільської ради передбачені кошти на фінансування «Програми 

розвитку та фінансової підтримки КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ » ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2023-2025 роки», тому числі 

- за рахунок коштів бюджету Фонтанської сільської територіальної громади 4 153 263 

грн. 

- за рахунок коштів бюджету Курісовської сільської територіальної громади  907 363 

грн. 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

 

Обсяг асигнувань по галузі на 2023 рік передбачений  в сумі   14 031 010 грн.  

За бюджетною програмою 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 

послуг зв’язку передбачено 20000 грн. на фінансування видатків з оплати послуг зв’язку пільговій 

категорії населення громади  на виконання «Комплексної Програми соціального захисту населення 

Фонтанської сільської   територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 

роки»  . 

За бюджетною програмою 0113160 «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» передбачено 

392 400  грн. на фінансування і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній  основі на території Фонтанської сільської територіальної 

громади на виконання «Комплексної Програми соціального захисту населення Фонтанської 

сільської   територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки»  . 

За бюджетною програмою 0113230 « Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо 

переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану » передбачено 

300 000 грн. на фінансування та надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам, які розмістилися на території  Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області та на виплату компенсацій за розміщення внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб на виконання Програми соціального захисту та підтримки внутрішньо 

переміщених та /або евакуйованих осіб на території Фонтанської сільської територіальної громади 

на 2023-2025 роки. 

За бюджетною програмою 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» передбачено 1 841 610 грн. на утримання центру 

надання соціальних послуг Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області , а саме 

на виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці, оплату послуг та придбання 

інвентарю . 

За бюджетною програмою 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» передбачено 11 477 000  грн. на виконання Комплексної Програми соціального 

захисту населення Фонтанської сільської   територіальної громади Одеського району Одеської 

області на 2023 рік. 

 

Житлово – комунальне господарство 

 

Обсяг асигнувань по галузі на 2023 рік передбачений  в сумі 24 126 705грн. 



 За бюджетною програмою 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно- 

каналізаційного господарства» передбачено в сумі 171 802 грн, в тому числі на виконання  

Комплексної Програми життєзабезпечення, модернізації, ремонту,  енергоефективності, 

енергозбереження та благоустрою об’єктів житлово – комунального господарства  Фонтанської 

сільської   територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки , а саме  

- Поточний ремонт водопроводу по вул. Радужна від буд. 11 до буд.28 в с. Фонтанка 

Одеського району Одеської області ( в тому числі технічний нагляд 2500 грн.)  

 За бюджетною програмою 0116020 « Забезпечення функціонування підприємств, установ 

та організацій , що виробляють , виконують та /або надають житлово- комунальні послуги » 

передбачено 1 202 800 грн.,в тому числі на виконання Програми фінансової підтримки 

Комунального підприємства «Ритуальна служба» Фонтанської сільської   ради  Одеського району 

Одеської області на 2023-2025 роки у сумі 1 202 800 грн, а саме  

- заробітна плата з нарахуванням  757 884 грн. 

- поховання загиблих у зв’язку з військовою агресією 250 000 грн. 

- поховання одиноких громадян осіб без певного місця проживання , громадян від яких 

відмовилися рідні , знайдених невпізнанних трупів 195 000 грн. 

За бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»» 

передбачено 20 737 820 грн.,  

На виконання програм: 

  Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Надія» 

Фонтанської  сільської ради на 2022 рік  у сумі  15 795 298грн., а саме: 

 заробітна плата з нарахуванням 13 645 378  грн. 

 придбання господарських товарів 80 000 грн. 

 придбання інструментів 70 000 грн. 

 придбання солі та піску для посипання доріг 200 000 грн. 

 придбання санітарно- гігієнічних товарів 50000 грн. 

 придбання поліетиленової продукції для пакування відходів 49907 грн. 

 придбання ПММ 900 000 грн. 

 придбання гербіцидів проти росту отруйних трав’янистих рослин «амброзія) 50000 грн. 

 послуги із благоустрою населених пунктів , а саме прокат підіймального  крану із 

оператором 50000 грн. 

 послуги прибирання , очищення автомобільних доріг , пішохідних доріжок від снігу та 

посипання піщано- сольовою сумішшю 400 000грн. 

 оплата послуг з поточного ремонту , технічного обслуговування та утримання в 

належному стані мереж електропостачання 300 000грн. 

- Комплексної Програми життєзабезпечення, модернізації, ремонту,  енергоефективності, 

енергозбереження та благоустрою об’єктів житлово – комунального господарства  

Фонтанської сільської   територіальної громади Одеського району Одеської області на 

2023-2025 роки  в сумі 4 942 522 грн. а саме  

- комунальні послуги та енергоносії  4 380 000 грн. 

-  Реконструкція з облаштуванням елементами благоустрою берегоукріплювальних робіт 

вздовж узбережжя Чорного моря  в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського 

району Одеської області   500 000 грн. 

- Будівництво вуличного освітлення від автодороги «Одеса-Миколаїв», вздовж вул. 

Центральна до буд.№1 в с. Олександрівка Одеського району Одеської області ( в тому 

числі технічний нагляд 871,00) 62 522 грн. 

 

            За бюджетною програмою 0116060 «Утримання об»єктів соціальної сфери підприємств, що 

передаються до комунальної власності»  передбачені кошти на фінансування «Програми розвитку 

та фінансової підтримки КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ » ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2023-2025 роки», у сумі 514 283 грн. тому числі 

- Капітальний ремонт підвального приміщення для подальшої експлуатації як 

«найпростіше укриття (споруда цивільного захисту)» , розташованого в будівлі 

Фонтанської амбулаторії за адресою Одеська область, Одеський район с. Фонтанка 

вул. Центральна ,42 -514 283 грн. 

 



 

 

За бюджетною програмою 0116071  «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)» передбачено 1 500 000 грн.,  

На виконання: 

  Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Надія» 

Фонтанської  сільської ради на 2022 рік  у сумі 1 500 000грн., а саме на відшкодування 

різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги за вивіз сміття : 

 

 

Економічна діяльність 

Будівництво та регіональний розвиток 

 

Обсяг асигнувань по галузі на 2023 рік передбачено  в сумі  148 500 грн. 
 

За бюджетною програмою 0117442 «Утримання та розвиток інших об»єктів транспортної 

інфраструктури » передбачено 148500 грн. на виконання «Комплексної Програми 

життєзабезпечення, модернізації, ремонту,  енергоефективності, енергозбереження та благоустрою 

об’єктів житлово – комунального господарства  Фонтанської сільської   територіальної громади 

Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки», а саме на: 

- Утримання світлофорних комплексів («Одеса –Южний, р-н СБК та ДНЗ «Гніздечко» 

вул. Семенова –Центральна с.Фонтанка; «Одеса Южний вул.Дерібасівська/Грецька 

с.Фонтанка Одеса –Южний на перехрестті вул.Семенова –Гагаріна с.Фонтанка 

148500 грн. 

 

Інша діяльність 

 

Обсяг асигнувань по галузі на 2023 рік передбачено  в сумі  3 944 044  грн..  

За бюджетною програмою 0118210 «Муніципальні формування з охорони громадського 

порядку» передбачено 3 655 144 грн. на  виконання Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства «Муніципальна варта» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області на 2023-2025 рік роки», а саме 

- оплата праці з нарахуванням 859 367 грн. 

- канцелярське приладдя  2381 грн. 

- послуги з оформлення електронних ключів 3831 грн. 

- послуги з проведення торгів 12000 грн. 

- програмне забезпечення для подачі звітності 2100 грн. 

- формений одяг 707 600 грн. 

- 2 ноутбуки 36 000 грн. 

- 1 принтер  13 700 грн. 

- 3 мобільні телефони 19965 грн 

- послуги з постановки авто на облік 8200 грн. 

- 2 автомобіля з обладнанням 1990 000 грн.  

 

За бюджетною програмою 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення» передбачено 49900 грн. на виконання «Програми  сприяння оборонній та 

мобілізаційній підготовці Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району 

Одеської області на 2023-2025 роки», а саме на  

- Проведення військово- лікарської експертизи медичного огляду допризовників, 

призовників, військовозобов'язаних та резервістів які проживають та зареєстровані 

на території громади   з подальшим призначення до складу команд для покращення 

якості виконання завдання під час проведення мобілізації 49900 грн. 

 

За бюджетною програмою 0118230 «Інші заходи громадського порядку  та безпеки » 

передбачено 200000 грн. на виконання «Програми  «Безпечна громада» Фонтанської сільської 

територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки, а саме на  



- утримання мережі відеоспостереження( послуги з надання каналу зв’язку мережі 

Інтернет , послуги з поточного ремонту  , технічного обслуговування  відеокамер та 

мережі відеоспостереження) 200 000 грн. 

 

            За бюджетною програмою 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 

ресурсів» передбачено 39000 грн. на виконання «Програми охорони навколишнього природного 

середовища  Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 

2023-2025 роки», а саме на  

- Озеленення населених пунктів на території громади 39 000 грн. 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО 

РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Обсяги асигнувань по головному розпоряднику на 2023 рік складають в сумі 112 785 978 

грн. в тому числі видатки за рахунок освітньої субвенції в сумі 51 878 300 грн. та коштів місцевого 

бюджету 60 907 678 грн. 

За бюджетною програмою 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах(місті Києві), селищах , селах , територіальних громадах» передбачено 642 330 грн. на 

виконання «Програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки» , в тому 

числі видатки на оплату праці складають 526 500 грн., видатки споживання 115 830 грн. 

За бюджетною програмою 0611010 «Надання дошкільної освіти» передбачено 29 042 702 

грн. на виконання «Програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки» , в 

тому числі видатки на оплату праці складають 21 413 280 грн., на оплату енергоносіїв та 

комунальних послуг – 1 088 500 грн, продукти харчування 500 000 грн., інші поточні видатки 

споживання  5 380 922 грн., власні надходження ( батьківська плата ) 660 000 грн. 

 За бюджетною програмою 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти»  передбачено 19 405 191 грн. на виконання «Програми розвитку освіти 

Фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки» , 

 по загальному фонду передбачено у сумі 15 505 191 грн., в тому числі видатки на оплату 

праці складають 7 991 906 грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 1 085 500 грн, 

продукти харчування 4 000 000 грн., інші поточні видатки споживання  2 427 785 грн.. 

по спеціальному фонду передбачено у сумі 3 900 000 грн. в тому числі  

Капітальний ремонт підвального приміщення (тир) для подальшої експлуатації як 

«найпростіше укриття (споруда цивільного захисту)», розташованого в будівлі Фонтанського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - гімназія» за адресою: 

Одеський район, Одеська область, с. Фонтанка, вул. Центральна 55) 1 400 000 грн. 

Інші завершальні будівельні роботи» - «Капітальний ремонт підвального приміщення для 

подальшої експлуатації як «найпростіше укриття», розташованого в будівлі Олександрівського 

закладу загальної середньої освіти» за адресою: Одеський район, Одеська область, с. 

Олександрівка, вул. Одеська, 2  2 500 000 грн. 

За бюджетною програмою 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти»( фінансування за рахунок освітньої субвенції код доходів 41033900 

51 878 300 грн.)   передбачено 51 878 300 грн. на виконання «Програми розвитку освіти 

Фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки» , в тому числі видатки на оплату праці складають 

51 878 300 грн. 

За бюджетною програмою 0611080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими 

закладами передбачено 2 639 155 грн. на фінансування Мистецької школи , на виконання 

«Програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки» в тому числі видатки 

на оплату праці складають 2 147 750 грн.,  інші поточні видатки споживання  491 405 грн.. 

За бюджетною програмою 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» передбачено 5 078 300 грн. на виконання «Програми розвитку освіти Фонтанської 

сільської ради на 2022-2024 роки» , в тому числі видатки на оплату праці складають 4 015 000 грн.,  

інші поточні видатки споживання  1 063 300 грн. 

 

При плануванні проекту бюджету враховано видатки на утримання усіх закладів освіти, які 

розташовані на території Фонтанської сільської територіальної громади, з урахування змін 

адміністративно-територіального устрою. 



У 2023 році управління освіти  буде здійснювати фінансування 14 закладів, в тому числі: 

- заклади дошкільної освіти – 6 

- заклади загальної середньої освіти – 5 

- позашкільні заклади – 1 

- управління  освіти  -1 

- ТОВ «ЗЗСО «Інтерактив» (навчально- виховний комплекс)-1  

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

 

            Обсяг асигнувань по галузі на 2023 рік передбачено  в сумі   100 000 грн.  

            За бюджетною програмою 0613230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо 

переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану » передбачено 

100 000 грн. на придбання продуктів харчування  внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим 

особам, які розмістилися на території  Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області на виконання Програми соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених та 

/або евакуйованих осіб на території Фонтанської сільської територіальної громади на 2023-2025 

роки. 

 

 

Економічна діяльність 

Будівництво та регіональний розвиток 

 

Обсяг асигнувань по галузі на 2023 рік передбачено  в сумі  4 000 000 грн. 
 

За бюджетною програмою 0617321  «Будівництво освітніх установ та закладів» 

передбачено 4 000 000 грн. на виконання  «Програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради 

на 2022-2024 роки»», а саме на: 

           -Заходи із захисту приміщень бюджетних установ – монтаж системи протипожежної 

безпеки по об’єкту Фонтанського НВК «ЗОШ I-III ступенів – гімназія» Фонтанської сільської 

ради Одеського району Одеської області за адресою : 67571, Одеська область, Одеський район, с. 

Фонтанка, вул. Центральна, 55 (встановлення системи пожежної сигналізації, системи 

керування евакуюванням, системи локального пожежогасіння кухонного обладнання, системи 

сигналізації довибухонебезпечних концентрацій паливних газів, системи блискавкозахисту, 

пусконаладгоджувальні роботи)» 4 000 000 грн.. 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ,МОЛОДІ  І СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Культура і мистецтво 

Обсяги асигнувань по головному розпоряднику на 2023 рік  прогнозується в сумі  

12 270 656 грн.  

          За бюджетною програмою 1013230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо 

переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану » передбачено 

200 000 грн. на придбання предметів, матеріалів, інвентарю та обладнання довгострокового 

користування  для обладнання приміщень для розміщення  внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам, які розмістилися на території  Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області на виконання Програми соціального захисту та підтримки внутрішньо 

переміщених та /або евакуйованих осіб на території Фонтанської сільської територіальної громади 

на 2023-2025 роки. 

За бюджетною програмою 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах(місті Києві), селищах , селах , територіальних громадах» передбачено 642 330 грн. , в тому 

числі видатки на оплату праці складають 526 500 грн., видатки споживання 115 830 грн. 

За бюджетною програмою 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» передбачено 1 039 

100  грн., в тому числі видатки на оплату праці складають 800 000 грн., на оплату енергоносіїв та 

комунальних послуг – 23 100 грн, інші поточні видатки споживання  216 000 грн. 



За бюджетною програмою 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» передбачено 4 781 752 грн., в тому числі по 

загальному фонду видатки на оплату праці складають 3 000 000 грн., на оплату енергоносіїв та 

комунальних послуг – 570 312 грн, інші поточні видатки споживання  1 000 000 грн. 

по спеціальному фонду Капітальний ремонт приміщень для розміщення внутрішньо 

переміщених (евакуйованих) осіб( облаштування санвузла у приміщенні Новодофінівського 

сільського будинку культури , який розташований за адресою Одеська область, Одеський район с. 

Нова Дофінівка вул. Центральна ,6 200 000 грн. 

власні ( надходження від оренди приміщення) 11 440 грн. 

За бюджетною програмою 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів  в галузі 

культури і мистецтва » передбачено 1 446 404 грн., в тому числі видатки на оплату праці 

складають 1 128 200 грн., інші поточні видатки споживання  318 204 грн. 

                               За бюджетною програмою 1015062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій , які 

здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність  в регіоні» передбачено 3 825 184  грн. на 

виконання  «Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального підприємства Спортивний 

клуб «Крижанівський» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-

2025 роки» в сумі 3 825 184 грн., в тому числі видатки на оплату праці з нарахуванням  складають 

3 687 084 грн., інші поточні видатки споживання  138 100 грн. 

              За бюджетною програмою 1018110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха » передбачено 335 886   грн. на виконання  «Програма 

цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної  

громади  Одеського району Одеської області  на 2022-2025 роки , в тому числі  

- по загальному фонду  на придбання паливно- мастильних матеріалів для роботи 

безперервних джерел живлення ( генераторів) у сумі 100 000 грн. 

- по спеціальному фонду  

- придбання безперервних джерел живлення ( генераторів) у сумі 58 400 грн. 

- розробка проектно- кошторисної документації проходженням експертизи проекту  

«Ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховищ 

тощо): «Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ «Фонтанський сільський 

будинок культури», який розташований за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, 

с.Фонтанка, вул.Центральна 46» 177 486 грн. 

 

 

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОГО     РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Обсяги асигнувань по головному розпоряднику на 2023 рік складають в сумі 6 736 642  грн.  

За бюджетною програмою 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах(місті Києві) , селищах, селах, територіальних громадах» передбачено 2 831 661грн.  в тому 

числі видатки на оплату праці складають 2 279 618  грн., інші поточні видатки споживання  

662 043  грн. 

                               За бюджетною програмою 1511021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти » передбачено 50 000  грн. на виконання   «Програми розвитку освіти 

Фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки», в тому числі  

- Капітальний ремонт мереж теплопостачання (встановлення газової котельні) в 

Новодофінівській  загальноосвітній  школі І-ІІ ступенів Фонтанської сільської 

ради Одеського району Одеської області(коригування кошторисної частини 

проектної документації з проходженням експертизи ) 50 000 грн.. 

За бюджетною програмою 1516013 «Забезпечення діяльності водопровідно- 

каналізаційного господарства» передбачено в сумі 354 981  грн, на виконання Комплексної 

Програми життєзабезпечення, модернізації, ремонту,  енергоефективності, енергозбереження та 

благоустрою об’єктів житлово – комунального господарства  Фонтанської сільської   

територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки , а саме  

- Капітальний ремонт водопроводу по вул. Лугова  в с. Вапнярка Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області(коригування проектної 

документації , проходження експертизи) 194 981 грн. 



- Капітальний ремонт водопроводу по вул. Західна  від буд. №40/1 до провулка 

Айвазовського,16 в с. Фонтанка   Одеського району Одеської області(коригування 

проектної документації , проходження експертизи) 160 000 грн. 

 

За бюджетною програмою 1517330 «Будівництво інших об»єктів комунальної власності » 

передбачено в сумі 1000 000  грн, в тому числі  

на виконання Комплексної Програми життєзабезпечення, модернізації, ремонту,  

енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об’єктів житлово – комунального 

господарства  Фонтанської сільської   територіальної громади Одеського району Одеської області 

на 2023-2025 роки , а саме  

- Будівництво проспекту Висоцького на ділянці від вул. Кошевого О. до вул. 

Центральна в селі Фонтанка Лиманського району Одеської області (коригування 

кошторисної частини проектної документації з проходженням експертизи) 

50 000 грн. 

на виконання Програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської 

сільської територіальної  громади  Одеського району Одеської області  на 2022-2025 роки, а саме  

- Розробка проектно- кошторисної документації на «Нове будівництво захисної 

споруди  цивільного захисту (споруди подвійного призначення із захисними 

властивостями сховища) за адресою  Одеська область, Одеський район , село 

Нова Дофінівка, вулиця Шкільна , будинок,30»  950 000 грн. 

 

За бюджетною програмою 1518110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» передбачено в сумі 2 500 000  грн, в тому числі на 

виконання Програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської 

територіальної  громади  Одеського району Одеської області  на 2022-2025 роки, а саме  

- Будівництво, ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, 

бомбосховищ тощо): «Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ 

«Фонтанський сільський будинок культури», який розташований за адресою: 

Одеська обл., Одеський р-н, с.Фонтанка, вул.Центральна 46» 2500 000 грн. 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОГО     РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Обсяги асигнувань по головному розпоряднику на 2023 рік передбачено в сумі 18 023 436 

грн: 

За бюджетною програмою 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах(місті Києві) , селищах, селах, територіальних громадах» передбачено 4 408 682  грн.  в тому 

числі видатки на оплату праці складають 3 446 461 грн., інші поточні видатки споживання  917 221 

грн., капітальні видатки на придбання обладнання довгострокового користування 45 000 грн. 

За бюджетною програмою  3717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально- 

економічного розвитку територій» направлено  13 179 561 грн. нерозподілений бюджет розвитку 

відповідно до висновків депутатської комісії та 2119 відсотка видатків загального фонду бюджету 

сільської територіальної громади для здійснення непередбачених видатків. 

 

           Обсяг оборотного залишку  бюджетних коштів бюджету сільської  територіальної громади 

визначено у розмірі 50000 грн., що становить 0,024 відсотка видатків загального фонду бюджету 

сільської територіальної громади.  

           Обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду 

(бюджету розвитку), на 2023 рік складає 29 273 898   грн.  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У 2022 РОЦІ СТАНОМ НА 1 ЛИСТОПАДА 2022РОКУ 

                                   (п. 6 ст. 76 Бюджетного кодексу України) 

 

І. Інформація про хід виконання бюджету Фонтанської сільської  територіальної 

громади за доходами 



Бюджет Фонтанської сільської  територіальної громади на 2022 рік затверджений рішенням 

Фонтанської сільської ради від 23 грудня 2021 року № 610-VІІІ обсягом 273 835,7 тис. грн. 

Уточнений обсяг бюджету Фонтанської сільської  територіальної громади визначено у сумі 

247 220,9 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету Фонтанської сільської 

територіальної громади – 244 405,6 тис. грн, та доходи спеціального фонду бюджету Фонтанської 

сільської територіальної громади – 2815,3 тис. грн. 

Воєнне вторгнення 24 лютого російської федерації на територію України внесло корективи 

в виконання бюджету Фонтанської сільської територіальної громади поточного року. 

Виконання бюджету Одеської міської територіальної громади у 2022 році безумовно 

відбувається в нелегких умовах воєнного стану.  

Бюджет Фонтанської сільської територіальної громади за січень – жовтень 2022 року за 

доходами виконано в сумі 197 177,7 тис. грн або   на 79,8 % від затверджених річних планових 

показників на 2022 рік.  

Основну частину надходжень до бюджету Фонтанської сільської територіальної громади 

(без урахування трансфертів) складають надходження до загального фонду. 

До загального фонду бюджету Фонтанської сільської територіальної громади (без 

урахування трансфертів) за січень – жовтень 2022 року надійшло 131509,7 тис. грн або 85,6 % від 

планових показників   січня – жовтня 2022 року, бюджетом недоотримано 2218,6 тис. грн.  

У порівнянні з відповідним періодом 2021 року надходження доходів загального фонду 

бюджету (без урахування трансфертів) зменшилися  на             33207,2  тис. грн. 

Основними бюджетоформуючими джерелами доходів бюджету Фонтанської сільської 

територіальної громади стабільно є: податок на доходи фізичних осіб - питома вага в 

надходженнях загального фонду (без урахування трансфертів) складає 40,6 % (фактично надійшло 

53 340.4 тис. грн, що в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року менше на 2885,9 тис. грн або 

на 5,1 %), єдиний податок – 16,1 % (фактично надійшло 21137,1 тис. грн, що в порівнянні з 

аналогічним періодом 2021 року менше на 1609,5 тис.грн., або на 7,1 %), плата за землю – 16,1 % 

(фактично надійшло 21245,3 тис. грн, що в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року менше на 

8248,3 тис. грн або на 28%).  

 

До спеціального фонду бюджету Фонтанської сільської  територіальної громади за січень – 

жовтень 2022 року надійшло 17013,0 тис. грн, з них 16283,9 тис. грн або 95,7 % всіх доходів 

складають власні надходження бюджетних установ, екологічний податок 29,8 тис.грн.  До 

бюджету розвитку фактично надійшло 699,3 тис. грн, а саме: 

- коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 400,0  тис. грн; 

-  - коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній власності, – 299,3 тис. грн.  

Станом на 01 листопада  2022 року до бюджету Фонтанської сільської  територіальної 

громади з Державного бюджету України надійшла в повному обсязі освітня субвенція в сумі 

45141,0 тис. грн.  

Виконання бюджету Фонтанської сільської  територіальної громади за доходами наведено у 

додатку 1 до цієї інформації (додається). 

 

ІІ. Інформація про хід виконання бюджету Фонтанської сільської  територіальної 

громади за витратами. 

Видатки бюджету Фонтанської сільської  територіальної громади з урахуванням внесених 

змін визначено в сумі 317 789,4 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду – 247 238,7 тис. 

грн та видатки спеціального фонду – 70 550,7 тис. грн.  

В умовах воєнного стану органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів 

з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та у черговості, 

встановленої пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 09 червня 2021 року № 590.  

За січень – жовтень 2022 року бюджет Фонтанської сільської територіальної громади за 

видатками виконано в сумі 161396.8 тис. грн або на 50.8 % від річних планових показників на 2022 

рік, у тому числі видатки загального фонду бюджету Фонтанської сільської територіальної 

громади – 141725.7 тис. грн або на 57.1 %, та видатки спеціального фонду бюджету Фонтанської 

сільської  територіальної громади – 19671,1 тис. грн або на 27.9 %.  



Фінансування захищених видатків здійснено у повному обсязі. Захищені видатки 

загального фонду бюджету Фонтанської сільської  територіальної громади склали  115350,3тис. 

грн. У структурі виконання видатків загального фонду за січень- жовтень 2022 року захищені 

видатки складають 81,4 %, з них: заробітна плата з нарахуваннями – 98281,1 тис. грн або 69,3 %; 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (включаючи оплату енергосервісу) – 4539,4 тис. грн 

або 3,2 %; соціальне забезпечення – 7128,8 тис. грн або 5,0 %; продукти харчування – 5318,7 тис. 

грн або 3,7 % тощо. 

Виконання бюджету Фонтанської сільської  територіальної громади за витратами наведено 

у додатку 2 до цієї інформації (додається). 

Додатки: на __8__ арк. 

 

 

Начальник управління фінансів                                                         Ірина АНТОНЮК 

 


