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____________ Д. Снідевич  

У звіті представлено результати аудиторського дослідження ефективності 
виконання бюджету міста Торецьк Донецької області за  період з 01 червня  
2017 року по 31 серпня 2012 року. 

Державний фінансовий аудит проведено Управлінням Східного офісу 
Держаудитслужби в Донецькій області на виконання п. 3.18 Плану проведення 
заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби України на ІІІ 
квартал 2020 року.  

Контрольний захід здійснено відповідно до вимог ст. ст. 26, 113 
Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI (далі – Бюджетний 

кодекс) [2], ст.2 Закону України «Про основні засади здійснення державного 
фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-ХІІ (далі - Закон № 
2939-ХІІ) [5], Порядку проведення Державною аудиторською службою, її 
міжрегіональними територіальними органами державного  фінансового аудиту 
виконання місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 12.05.2007 № 698 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 4 липня 2018 р. № 578) (далі – Порядок 698) [21], з урахуванням 
Методичних рекомендацій з організації та проведення державного фінансового 
аудиту виконання місцевих бюджетів, затверджених наказом ГоловКРУ 
України від 13.03.2007 № 50 (далі - Методичні рекомендації №50) [26]. 

Аудиторський звіт призначений для військово-цивільної адміністрації 
міста Торецьк Донецької області (далі по тексту – ВЦА м. Торецьк), 
розпорядників та одержувачів коштів з бюджету м. Торецьк а також для 
юридичних осіб незалежно від форм власності, які причетні до формування та 
виконання місцевого бюджету. 

Аудиторський звіт підготовлено відділом контролю в галузі оборони, в 
правоохоронних органах та органах влади управління Східного офісу 
Держаудитслужби в Донецькій області.    
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____________ Д. Снідевич  

Вступна частина 

Державна політика України у сфері місцевого самоврядування в першу 
чергу спирається на інтереси жителів територіальних громад і передбачає 
проведення кардинальних змін і системних реформ, децентралізацію влади – 

тобто передачу від органів виконавчої влади органам місцевого 
самоврядування значної частини повноважень, ресурсів та відповідальності.  

У квітні 2014 року Уряд країни схвалив основний концептуальний 
документ - Концепцію реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади, затверджену розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р [22]. Реформа місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади на засадах децентралізації 
розпочалась у 2015 році та спрямована на створення сучасної системи 
місцевого самоврядування в Україні на основі європейських цінностей 
розвитку місцевої демократії, наділення територіальних громад 

повноваженнями та ресурсами, що забезпечать місцевий економічний розвиток, 
надання населенню високоякісних та доступних публічних послуг. Роль 
об’єднаних територіальних громад у забезпеченні інтересів громадян в усіх 
сферах життєдіяльності на відповідній території має стати ключовою. 

В 2017 році у місті Торецьк Указом Президента України №128/2017 від 
12.05.2017 постановлено утворити військово-цивільну адміністрацію, що 
внесло певні особливості до формування програми розвитку міста на час дії 
зазначеного указу. Окрім того, розташування міста у безпосередній близькості 
до зони проведення бойових дій значно обмежує фінансові джерела для 
наповнення міського бюджету: низка прийнятих законопроектів призвела до 
недоотримання протягом 2019 року у міський бюджет коштів від сплати 
податків, обмежені можливості для отримання грантових коштів та 
міжнародної технічної допомоги. Зазначені фактори, в свою чергу, не 
дозволили протягом року повною мірою забезпечувати фінансування для 
виконання запланованих заходів Програми економічного і соціального 
розвитку міста.  

Територія м. Торецьк (загальна площа 61,9 км2) розташована у, у 
північно-східній частині Донецької області.  

Підприємницьку діяльність в м. Торецьк здійснюють 10 юридичних та 
1 700 осіб  фізичних осіб-підприємців. Головними областями народного 
господарства регіону є вугледобувна  промисловість.  

На території міста Торецьк  знаходяться підприємства та організації , від 
господарської діяльності яких залежить життєзабезпечення міста та його 
мешканців, а також наповнення бюджету міста. 

Основу економічного потенціалу м.  Торецька складає промисловий 
комплекс. Він охоплюватиме 7 промислових підприємств 5 галузей 
промисловості і 4 підприємства з надання житлово-комунальних послуг.  

Питома вага економіки міста займає  вугільна  галузь, до складу якої  
входять:  
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Державне підприємство «Торецьквугілля»; 
ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Щербинівська» з філією 

ТОВ «Донінтервугілля»; 
ТДВ «ОП «Шахта ім. Святої Матрони Московської». 
Державне підприємство «Торецьквугілля» засновано на державній 

власності та належить до сфери управління Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України.  

До складу держпідприємства входять 4 шахти з видобутку  коксівного 
вугілля та  4 допоміжних підприємства та спец апарат.  

Машинобудівна промисловість міста представлена підприємством 
Командитне товариство «Сенсор – Універсал».  

Металургійна промисловість представлена Державним  підприємством  
«Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№2)». 

Підприємство спеціалізується на виготовленні: 
 металевих конструкцій та готових виробів  ; 
 виконання інших операцій з обробки металу; 
 вузлів та деталей до залізничного рухомого складу. 

Харчова промисловість. Основним виробником продуктів харчової 
промисловості в м. Торецьку є Приватне акціонерне товариство «Торецький 
хлібокомбінат».  

Для обслуговування території та населення функціонують 4 комунальних 
підприємства:  

- виробнича одиниця «Торецьктепломережа» обласного комунального  
підприємства "Донецьктеплокомуненерго"   

- Торецьке виробниче  управління водопровідно-каналізаційного 
господарства Комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»:  

- Автотранспортне Комунальне підприємство "Комунальник" Торецької 
міської ради  

Комунальне Підприємство "Торецьккомсервіс" Торецької міської ради 

Станом на 31.08.2020 соціальна інфраструктура міста Торецьк 
представлена: 

 закладами освіти: 16 - загальноосвітніх шкіл, 3 - навчально-

виховних комплекси, 13 - дошкільних навчальних закладів, 3 заклади середньо-

технічної  та професійно-технічної освіти, 2 музичні школи.  
 закладами охорони здоров’я – КНЗ «Центральна міська лікарня»,  

КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги», Міська стоматологічна 
поліклініка м. Торецька, КЛПЗ «Міський шкірно-венерологічний диспансер м. 
Торецька», КЛПЗ «Міський протитуберкульозний диспансер м. Торецька», 
КЛПЗ «Міський психоневрологічний диспансер м. Торецька» 

 закладами культури – 9 бібліотек. 
 

http://www.cgb-dzer.ucoz.ua/
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Розділ І. Організація проведення державного фінансового аудиту 

 

Підстава для проведення аудиту: 3.18 Плану проведення заходів 
державного фінансового контролю Держаудитслужби України на ІІІ квартал 
2020 року (в частині державних фінансових аудитів).  

 

Об’єкт аудиту: кошти бюджету м. Торецьк, комунальне майно, ресурсна 
база, повноваження і функції головних розпорядників та одержувачів коштів. 

Мета аудиту:  перевірка та аналіз фактичного виконання місцевого 
бюджету, ефективності використання комунальних коштів, майна та інших 
активів, достовірності фінансової звітності, функціонування системи 
внутрішнього контролю.  

Надати оцінку  формування і рівню  виконання місцевого бюджету; 
встановити причини, що негативно впливають на його виконання; визначити 
шляхи удосконалення управління бюджетними коштами, комунальним майном, 
в тому числі можливості збільшення доходів бюджету. 

Період аудиту: з 01.06.2017 по 31.08.2020. 
Учасники аудиту: Військово-цивільна адміністрація м. Торецька  

Донецької області, управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій 
області, Головне  управління Державної фіскальної служби України у 
Донецькій області,  головні розпорядники бюджетних коштів, підприємства, 
установи, організації, які фінансуються та одержують кошти з місцевого 
бюджету, розпоряджаються комунальним майном. 

Методи та організація аудиту:  

- аналіз розпоряджень керівника військово-цивільної адміністрації м. 
Торецька  про затвердження бюджету  на відповідний рік та про внесення змін 
до зазначених розпоряджень, видань та публікацій щодо затвердження і 
виконання бюджетів міста; 

- аналіз Програми економічного і соціального розвитку міста на 
відповідні роки; 

- аналіз фінансових, статистичних, бухгалтерських, розрахункових, 
аналітичних документів та інших матеріалів учасників бюджетного процесу; 

- аналіз результатів фінансового контролю. 
- аналіз зібраних даних в військово-цивільній адміністрації та її 

структурних підрозділах, на підприємствах, установах та організаціях шляхом 
направлення запитів, а також за місцезнаходженням структурних підрозділів 
міста, комунальних підприємствах,  інших розпорядників та одержувачів 
коштів місцевого бюджету, на інформаційних сайтах в мережі Інтернет. 
 

 

Розділ II. ОЦІНКА ДОСЛІДЖУВАНОГО БЮДЖЕТУ 

 

2.1. Оцінка виконання дохідної частини бюджету міста Торецьк  
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Сукупна дохідна частина  доходів  бюджету міста Торецька за період 
01.06.2017-31.08.2020рр. 

            тис. грн 

Вид фонду  
01.06.2017-

31.12.2017 2018 2019 

01.01.2020-

31.08.2020 Разом 

Загальний 284745,2 497853,1 433167,2 206477,0 1422242,5 

Спеціальний 24829,6 25886,0 25918,6 12765,8 89400,0 

Всього 309574,8 523739,1 459085,8 219242,8 1511642,5 

 

Загалом за період 01.06.2017-30.08.2020рр. до бюджету міста Торецьк 
отримано доходів у загальній сумі 1511642,5 тис грн, в тому числі: 

1. За червень-грудень 2017 року доходи бюджету м. Торецька  склали 
309574,8 тис. грн або 107,0% до плану звітного періоду, у т. ч: 

- надходження загального фонду - 284745,2 тис. грн; 
- спеціального фонду -  24829,6 тис. гривень. 
2. За 2018 рік доходи бюджету м. Торецька склали 523739,1 тис. грн, у 

тому числі: - 382771,0 тис. грн, або 73,1%  в структурі доходів - міжбюджетні 
трансферти, - 115188,5 тис. грн, або 22,0 %  - власні та закріплені податки, 
збори та платежі загального фонду, - 25779,6 тис. грн, або 4,9  % - власні 
надходження спеціального фонду.  

3. За 2019 рік до загального та спеціального фондів  бюджету  міста 
Торецька надійшло  459085,8 тис. грн, з них 68,3  % (313453,4 тис. грн)  склали 
офіційні трансферти. Власні та закріплені доходи  від надходження податків, 
зборів та інших платежів в структурі доходів склали 31,7  % (145632,4 тис. грн).   

4. За січень-серпень 2020 року доходи міського бюджету м. Торецька 
склали  219242,8 тис. грн (73,3% до річних планових призначень 2020 року, або 
103,4% до плану звітного періоду), у тому числі: 

- доходи загального фонду - 206477,0 тис. грн (72,2% до плану 2020 року 
та 102,9% до плану січня-серпня  поточного року); 

- доходи спеціального фонду – 12765,8 тис. грн (95,8% до розпису 2020 
року, 112,5%  до розпису січня-серпня 2020 року). 

За період червень-грудень 2017 року доходи бюджету м. Торецька  
склали 309574,8тис. грн або 107,0% до плану звітного періоду.  
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Найбільшу питому вагу в доходах місцевого бюджету займають 
трансферти з державного бюджету (питома вага – 75,4 %) – 233471,7 тис. грн 

(98,9% плану періоду), у тому числі: 
-  освітня субвенція – 31661,7 тис. грн (за звітний період надійшла у 

повному обсязі); 
-  медична субвенція – 37825,1 тис. грн (виконана на 100,0%)  
-  субвенції на соціальні програми захисту населення – 129653,6тис. 

грн(виконана на 98,4 %); 
-  базова та стабілізаційна дотації - 8645,4 тис. грн (у повному обсязі до 

плану періоду), 
- субвенція на соціально – економічний розвиток території -  24071,5 тис. 

грн (надійшла у повному обсязі),  
- субвенція на часткове  відшкодування  вартості ліків – 877,2 тис. грн (у 

повному обсязі); 
- субвенція на відшкодування різниці в тарифах на послуги ЖКГ – 344,4 

тис. грн (95,2% до плану періоду); 
- субвенція на придбання / ремонт соціального житла для дітей - сиріт – 

392,8тис. грн(у повному обсязі до плану періоду). 
Трансферти з обласного бюджету, що надійшли до загального фонду 

бюджету (питома вага в доходах бюджету – 1,4  %), склали – 4291,9 тис. грн : 

- дотація бюджету м. Торецьк  на влаштування основи під укладку 
штучного покриття для сучасних спортивних майданчиків на території 
загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області - 883,7тис. грн; 

44473,0 

11565,0

159055,4

1973,9

49707,4

3213,1

226258,9 

10233,8

План 2017 Факт 2017

Аналіз виконання дохідної частини міського бюджету в червні-грудні 2017 року, тис.грн.

власні доходи загального фонду власні доходи спеціального фонду
трансферти загального фонду трансферти спеціального фонду

  289413,2 тис.грн.
309574,8 тис.грн.

до плану 
107,0%
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- субвенція на розвиток мережі Центрів надання адміністративних 
послуг, підвищенню якості надання адміністративних послуг 
суб’єктами підприємницької діяльності мешканцям Донецької області – 

442,3 тис. грн ; 
-  субвенція на створення молодіжних центрів у містах, районах, 

об’єднаних територіальних громадах Донецької області – 546,7тис. грн; 
-  субвенція на придбання житла для дітей сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа на умовах співфінансування з 
обласного та місцевих бюджетів – 148,7 тис. грн; 

-  субвенція  на  забезпечення надання компенсації за надання пільг на 
оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору 1 та 2 груп, а 
також дітям-інвалідам по зору – 39,1 тис. грн; 

- субвенція на соціально-економічний розвиток  територій – 2231,4 тис. 
грн  

Власні надходження податків і зборів в структурі доходів загального та 
спеціального фондів міського бюджету за червень-грудень 2017 року склали 
23,2  %, або 71811,2тис. грн, що відповідає 135,7% планових призначень на 
червень - грудень 2017року:  

- загальний фонд – 57198,0 тис. грн; 
- спеціальний фонд –  14613,2 тис. грн 

Додаткові надходження до бюджету за підсумками виконання плану звітного 
періоду склали 18890,7тис. грн, з яких: до загального фонду – 7190,6 тис. грн, 
до спеціального фонду – 11400,1 тис. грн  

 

 

 

 

Структура доходів міського бюджету за червень-грудень 2017 року

Податкові та інші 
надходження 

загального фонду
57198,0 тис.грн. - 

18,5%

Податкові та інші 
надходження 
спеціального 

фонду
14613,2 тис.грн. - 

4,7%

Трансферти з 
держбюджету

233471,7тис.грн. - 
75,4%

Трансферти з 
облбюджету

4291,9 тис.грн. - 
1,4%
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Доходи загального фонду бюджету м. Торецька  за рахунок податків та 
зборів за червень-грудень 2017 року склали 57198,0 тис. грн або 115,1% до 
розпису доходів звітного періоду (+7490,6 тис. грн). 

 Основним джерелом надходжень загального фонду міського бюджету є 
податок на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах загального 
фонду - 90,8  %), який  надійшов у розмірі 51911,1тис. грн, або 117,3% до 
планових показників за червень-грудень 2017 року. Додатково надійшло 
податку до планових призначень періоду 7643,4 тис. гривень. 

Із загальної суми надходжень ПДФО за червень-грудень 2017 року 39,9% 
або 20710,8 тис. грн забезпечили підприємства вугільної галузі. Бюджетні 
установи сплатили  за червень-грудень 2017 року  понад 28,5% або 14771,3 тис.  
гривень. 

Друге місце в структурі власних доходів загального фонду міського 
бюджету займають місцеві податки (питома вага у власних доходах загального 
фонду - 5,3  %) - 3014,9 тис. грн, або 96,1% до уточненого розпису доходів на 
червень-грудень 2017 року, недоотримано до плану періоду 121,1 тис. грн: 

1) Податок на майно надійшов у сумі 476,4 тис. грн до уточнених планових 
показників червня-грудня недоотримано 9,9%, або 52,1 тис. грн, у тому числі: 

- плата за землю надійшла в обсязі 429,1 тис. грн, недоотримано до 
уточнених планових показників 12,0%, або 58,6 тис. грн; 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшов в 
обсязі 30,7 тис. грн, уточнені планові показники перевиконані на 26,9%, або 6,5 

тис. грн; 
- по транспортному податку з фізичних осіб  надходження склали 16,6 тис. 

грн  
            

Аналіз структури податкових та інших 
надходжень загального фонду за  червень-грудень2017 року (тис. грн./%)

Інші податки та 
збори

349,4 - 0,6%

Плата за надання 
адміністративних 

послуг
361,5 - 0,6%

Плата за оренду 
комунального майна

465,5 - 0,8%

Єдиний податок
2538,5 - 4,5%

Податок на майно
476,4 - 0,8%

Акцизний податок
1095,6- 1,9%

Податок на доходи 
фізичних осіб

51911,1 - 90,8%

місцеві податки 3014,9 тис.грн.
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2) Єдиний податок – надійшов у розмірі 2538,5 тис. грн, що відповідає 

97,4%  (-69,0 тис. грн до плану періоду) уточненого  плану на червень-грудень 
2017 року.  

Акцизний податок (питома вага у власних доходах загального фонду – 1,9  

%) надійшов до міського бюджету у розмірі 1095,6тис. грн, або 93,2% до 
уточненого розпису  на червень-грудень  2017 року, у тому числі: 

- акцизний податок з ввезеного та виробленого в Україні пального – 313,8 

тис. грн, або 28,6% від суми загальної суми надходжень акцизного податку до 
бюджету міста; 

- від реалізації алкогольних напоїв, пива і тютюнових виробів -781,8 тис. 
грн, або 71,4% від загальної суми надходжень даного податку.  

Плата за оренду комунального майна (питома вага у власних доходах 
загального фонду – 0,8  %) надійшла у розмірі 465,5 тис. грн, або 78,5% (-127,5 

тис. грн) до  плану на червень-грудень 2017 року. Планові показники не 
виконані за рахунок зміни переліку орендарів та площі орендованих 
приміщень, зростання заборгованості по платежах. 

Надходження інших податків та зборів (1,2  % в структурі власних 
надходжень загального фонду) склали 710,9 тис. грн, в тому числі: частина 
чистого прибутку комунальних підприємств – 0,3 тис. грн, штрафи, накладені 
міською адміністративною комісією – 1,0 тис. грн, штрафи за порушення 
порядку реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 44,2 тис. грн, 
надходження від надання адміністративних послуг – 399,8 тис. грн,  державне 
мито – 128,4 тис. грн, кошти за шкоду, заподіяну земельним ділянкам 
комунальної власності – 46,1 тис. грн, надходження від реалізації безхазяйного 
майна – 0,2 тис. грн, надходження від операцій з дорогоцінними металами – 1,8 

Структура надходжень податку на майно в червні-грудні 2017 році , тис.грн.

Податок на 
нерухоме майно

30,7 - 6,4%

Земельний 
податок 

з фіз. осіб                         
0,1

Земельний 
податок

 з юр. осіб            
91,0 -19,1 %

Орендна плата за 
землю

 з фіз. осіб
   98,1 -20,6 %

Орендна плата за 
землю з юр.осіб                    

239,9 -50,4%

Транспортний
 податок

 з фіз. осіб
 16,6-3,5%
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тис. грн, інші надходження - 21,0 тис. грн, кошти, що передаються 
(отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету 
бюджетам місцевого самоврядування – 68,1 тис. грн). 

Доходи спеціального фонду міського бюджету за червень-грудень 2017 
року склали 14613,2 тис. грн (без трансфертів).  

Основним джерелом надходжень податків та зборів до спеціального 
фонду бюджету  (99,0  %) є власні надходження бюджетних установ – 14468,2 

тис. грн  Перевищення в 4,7 рази (+11368,8 тис. грн) планових показників 
відбулось за рахунок наданої бюджетним установам благодійної допомоги.  

Екологічний податок надійшов у сумі 145,0 тис. грн, що відповідає 
153,8% (+50,7 тис. грн) плану  червня-грудня 2017 року. Перевиконання 
планових показників обумовлене сплатою розстрочених платежів АКП 
«Комунальник» та збільшенням на 12% ставок податку у 2017 році. 

До бюджету розвитку протягом червня-грудня 2017 року кошти не 
надходили. 

 

За 2018 рік доходи бюджету  м. Торецька склали  523739,1 тис. грн, у 
тому числі: 

-  382771,0 тис. грн.,  або 73,1 % в структурі доходів - міжбюджетні 
трансферти, 

- 115188,5 тис. грн., або 22,0 % - власні та закріплені податки, збори та 
платежі   загального фонду,  

-  25779,6 тис. грн., або  4,9 % - власні надходження спеціального фонду. 

 

 

Аналіз структури доходів міського бюджету в 2018 році (523739,1 тис. грн.)

трансферти з обл.  
бюджету                        

8257,1 тис.грн. - 1,6%

Трансферти з 
обл.бюджету за рахунок 

субвенцій з 
держ.бюджету

234199,3 тис.грн. - 44,7%
Трансферти з 
держ.бюджету

140314,6тис.грн. - 26,8%

Податкові та інші 
надходження 

спеціального фонду
25779,6 тис.грн. - 4,9%

Податкові та інші 
надходження загального 

фонду
115188,5 тис.грн. - 22,0%
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Дохідна частина міста Торецька за  2018 рік виконана на 104,5% до річного 
плану, додатково  надійшло 22685,2  тис. грн.  У порівнянні з минулим роком 
доходи міського бюджету збільшилися на 3,0%, або на 15245,6 тис. гривень. 

 

Найменування 
доходів 

Факт  
2017 

року, 
тис. 
грн.. 

Уточнений 
план  2018 
року, тис. 

грн. 

Факт  
2018 

року, 
тис. 
грн. 

виконання 
плану 2018р. % 2018 

до 
2017 р. 

(+/-), 

тис. 
грн. 

% 

міжбюджетні 
трансферти 

391628,7 390992,7 382771,0 -8221,7 97,9% 97,7% 

власні та 
закріплені 
податки, збори та 
платежі 
загального фонду 

95066,1 104200,6 115188,5 10987,9 110,5% 121,2% 

власні 
надходження 
спеціального 
фонду 

21798,7 5860,6 25779,6 19919 439,9% 118,3% 

Разом 508493,5 501053,9 523739,1 22685,2 104,5% 103,0% 

 

 

 

 

95066,1 

21798,7

381412,3

10216,4

104200,6

5860,6

385388,7 

5604,0

115188,5

25779,6

382664,6

106,4

Факт 2017 План 2018 Факт 2018

Аналіз виконання дохідної частини міського бюджету в  2018 році, тис.грн.

власні доходи загального фонду власні доходи спеціального фонду
трансферти загального фонду трансферти спеціального фонду

Всього 508493,5 Всього  501053,9 Всього 523739,1 
тис.грн.

до 2017 - 
+3,0%

до 2018 
+4,5%
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На виконання дохідної частини бюджету міста за 2018 рік вплинули 
наступні фактори: 

- збільшення з 01.01.2018р. соціальних стандартів, а саме збільшення 
розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму;  

- зміни до податкового законодавства щодо порядку зарахування до 
місцевих бюджетів акцизного податку з ввезеного та виробленого в Україні 
пального, зміни складу платників податків,  ставок єдиного податку,  індексації 
ставок екологічного та акцизного податку, визначених у абсолютних значеннях, 
тощо. 

В структурі дохідної частини міського бюджету найбільшу питому вагу 
73,1 %) складають міжбюджетні трансферти – 382771,0 тис. грн. , з них:  по 
загальному фонду – 382664,6 тис. грн, по спеціальному фонду – 106,4 тис. грн: 

трансферти з обласного бюджету за рахунок відповідних субвенції з 
державного бюджету (питома  вага в дохідній частині бюджету – 44,7 %) – 

234199,3 тис. грн. (99,7% до річного плану), у тому числі: 
-   на соціальні програми захисту населення - 225412,9 тис. грн (99,7 % до 

річного плану); 
-   на здійснення переданих видатків у сфері освіти та охорони здоров’я  - 

4085,0 тис. грн (100%); 
-  на часткове  відшкодування  вартості ліків – 1997,4 тис. грн (100%); 

- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
«Нова    українська   школа» - 1197,8 тис. грн (99,0%); 

-  на придбання/ремонт соціального житла для дітей - сиріт – 438,0 тис. грн 

(100%); 

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 

190,6 тис. грн (100%); 
- на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 396,4 

тис. грн  (100%); 

- на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та на 
придбання обладнання для кабінетів української мови – 374,8 тис. грн 
(99,9%); 

-  на відшкодування різниці в тарифах на послуги ЖКГ – 106,4 тис. грн 
(100,0%) (спеціальний фонд). 

 трансферти з державного бюджету  (питома вага – 26,8 %) – 140314,6 

тис. грн. (95,1% до річного плану), у тому числі: 
-  освітня субвенція – 52181,0 тис. грн.(100% до річного плану); 
-  медична субвенція – 58144,9 тис. грн. (100,0%);  

-  дотація  базова – 29988,7 тис. грн.(100%). 
 трансферти з обласного бюджету за рахунок ресурсів обласного 

бюджету (питома вага – 1,6 % )   – 8257,1 тис. грн. (97,7% до плану 2018 року). 
 

Надходження від податків та зборів складають 22,0 % в структурі доходів 
міського бюджету, за 2018 рік надійшло 115188,5 тис. грн або 110,5% до 
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розпису доходів. У порівнянні з 2017 роком доходи збільшилися на 20122,4 тис 
грн, або на 21,2%. 

 

 

 Власні надходження загального фонду міського бюджету на 90,1 % 

формуються за рахунок податку на доходи фізичних осіб (далі –ПДФО), який  
надійшов у розмірі 103803,6 тис грн, що відповідає 110,1 % річного плану.  

 

Динаміка надходжень ПДФО за 2017 – 2018 роки                                                                          
тис. грн. 

Найменування 2017р. 2018р. 

%  

у загальних 
надходженнях 

ПДФО 

 за  2018р. 

відхилення 
2018р. до 

2017р. 
тис. 
грн. % 

Всього надходження 
ПДФО, 

 у т. числі: 
85738,6 

103 

803,6 
100,0% 18065,0 121,1% 

Вугільна промисловість   35 594,9 39 997,9 38,5% 4403,0 112,4% 

у тому числі ДП 
«Торецьквугілля" 

30 116,3 32 726,6 31,5% 2610,3 108,7% 

Бюджетні установи 23408,1 29 068,4 28,0% 5660,3 124,2% 

Хімічна промисловість 6 719,5 8 840,0 8,5% 2120,5 131,6% 

Житлово- комунальне 
господ.  4 203,0 6 736,5 6,5% 2533,5 160,3% 

Податок з сум 
військового 
забезпечення 

4 124,2 5 421,4 5,2% 1297,2 131,5% 

Аналіз структури податкових та інших 
надходжень загального фонду за 2018 рік (115188,5 тис. грн.)

Податок на доходи 
фізичних осіб

103803,6 - 90,1%

Акцизний податок
2227,2- 2,0%

Податок на майно
363,7 - 0,3%

Єдиний податок
6005,5 - 5,2%Плата за оренду 

комунального майна
1149,2 - 1,0%

Плата за надання 
адміністративних 

послуг
924,5 - 0,8%

Інші податки та 
збори

714,8 - 0,6%

місцеві податки 6369,2 тис.грн.
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Харчова промисловість  681,7 679,2 0,7% -2,5 99,6% 

Разом по даних 
платниках 

74 731,4 90 743,4 87,4% 16012,0 121,4% 

Інші  платники - юр. 
особи 

8 771,2 10 334,3 10,0% 1563,1 117,8% 

СПД - фіз. особи та 
громадяни 

2 236,0 2 725,9 2,6% 489,9 121,9% 

 

 Протягом останніх років спостерігається в цілому позитивна динаміка 
надходжень ПДФО, основними факторами якої є: 

 підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового 
мінімуму; 

 своєчасна та у повному обсязі сплата ПДФО сумлінними платниками 
міста; 

 погашення заборгованості з заробітної плати та ПДФО, що виникла у 
минулі роки; 

 збільшення кола платників, легалізація виплати заробітної плати та 
інше. 

Негативним фактором, який впливає на надходження ПДФО, є наявність 
заборгованості по заробітній платі на підприємствах міста (станом на 
01.01.2019 р. – 6022,7 тис. грн) та заборгованість з ПДФО, за рахунок чого 
втрати міського бюджету складають близько 6,9 млн. грн.  

Місцеві податки в структурі власних доходів загального фонду міського 
бюджету займають 5,5 %,  надійшли у розмірі 6369,2 тис. грн., або 114,8% 
(+688,2 тис. грн) до розпису доходів 2018 року.   

Надходження податку на доходи фізичних осіб у 2018 році  
за видами економічної діяльності,  103803,6тис.грн.

Інші  
платники                 

13060,2 -12,6%

Харчова 
(промисловість) 

679,2 - 0,7%

ПДФО
(військово-
службовці)                              

5421,4 - 5,2%

ЖКГ
 6736,5 - 6,5%

Хімічна 
промисловість            
8840,0 - 8,5%

Бюджетні 
установи     29068,4- 

28,0%

Вугільна 
промисловість 
39997,9 - 38,5%

66,5%
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В структурі місцевих податків надходження податку на майно склали 

363,7 тис. грн, у тому числі:  податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки – 43,1тис .грн, плата за землю – 285,1 тис. грн, транспортний 
податок з фізичних осіб – 35,4 тис. грн У порівнянні з   2017 роком платежі 
скоротилися на 591,0 тис. грн, або на  61,9%.  

 
Основною причиною зменшення надходжень є зміни до законодавства 

щодо порядку оподаткування податком на майно на території населених 
пунктів, розташованих на лінії зіткнення. Втрати міського бюджету від 
застосування суб’єктами господарювання в населених пунктах на лінії 
зіткнення вказаної пільги за 2018 рік  склали більше 6,0  млн. грн. 
Підтвердженням цього є негативна динаміка з надходжень податку на майно, 
яка спостерігається протягом останніх років: 

Єдиний податок надійшов у сумі  6005,5 тис. грн., що відповідає 109,3%  
(+510,3 тис. грн) до уточненого річного плану. У порівнянні з минулим роком 
надходження збільшились на 27,0% (+ 1278,4 тис. грн). Збільшення надходжень 

єдиного податку відбулося за рахунок реєстрації нових суб’єктів 
господарювання, збільшення товарообігу по платниках 3 групи, збільшення 
надходжень по платниках 1 і 2 груп за рахунок зростання з 01.01.2018 року 
розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. 

Акцизні податки (питома вага у власних доходах загального фонду – 2,0 %) 

- надійшли у розмірі 2227,2 тис. грн., або 107,6% до уточненого  річного 
розпису  (+158,1 тис. грн), у тому числі: 

- від реалізації алкогольних напоїв, пива і тютюнових виробів – 1625,0 тис 
грн, або 73,0% від загальної суми надходжень даного податку; 

- акцизний податок з ввезеного та виробленого в Україні пального – 602,2 

тис. грн, або 27,0% від загальної суми надходжень акцизного податку. 
У порівнянні з  2017 роком надходження акцизних податків збільшилися 

на 14,2% (+ 277,4 тис. грн.) за рахунок збільшення обсягів реалізації 

Структура надходжень податку на майно в 2018р., 363,7тис.грн.

Податок на 
нерухоме майно

43,2т.грн. - 
11,9%

Земельний 
податок 
з фіз. осіб                         
0,3т.грн. 

 0,1%

Земельний 
податок

 з юр. осіб            
108,6т.грн.

 29,8 %

Орендна плата 
за землю з фіз. 

осіб
   104,7т.грн. 

28,8%

Орендна плата 
за землю з 

юр.осіб                    
71,5т.грн. -

19,7%

Транспортний
 податок
 з фіз. осіб
 35,4-9,7%
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підакцизних товарів внаслідок збільшення ціни  та  збільшення на 
законодавчому рівні з 01.07.2018 року частки зарахувань акцизного податку з 
ввезеного та виробленого в Україні пального на 15,5%. 

Плата за оренду комунального майна (питома вага у власних доходах 
загального фонду – 1,0 відсоток) надійшла у розмірі 1149,2 тис .грн, або 114,9% 
(+149,2 тис .грн) до  уточненого плану  2018 року. Планові показники 
перевиконані за рахунок сплати боргу, що обліковувався станом на 01.01.2018 
року. 

Інші податки та збори складають 1,4 % в структурі власних надходжень 
загального фонду, надійшли у сумі 1639,3 тис. грн., в тому числі: податок на 
прибуток комунальних підприємств – 21,9 тис .грн, частина чистого прибутку 
комунальних підприємств – 4,6 тис .грн, штрафи, накладені міською 
адміністративною комісією – 20,5 тис .грн, штрафи за порушення порядку 
реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 49,1 тис .грн, 

надходження від надання адміністративних послуг – 924,5 тис .грн, державне 
мито – 305,8 тис .грн, кошти за шкоду, заподіяну земельним ділянкам 
комунальної власності – 48,4 тис .грн, надходження від реалізації безхазяйного 
майна – 0,4 тис .грн, надходження від операцій з дорогоцінними металами – 4,9 

тис .грн, інші надходження -  259,2 тис. грн. 
Доходи спеціального фонду міського бюджету (без трансфертів) за 2018 

рік склали   25779,6 тис. грн  
Основним джерелом надходжень податків та зборів до спеціального фонду 

бюджету  (98,7 %) є власні надходження бюджетних установ – 25432,6 тис. грн  
Перевищення  планових показників 2018 року в 4,5 рази (+19798,9 тис .грн) 

відбулося за рахунок наданої бюджетним установам благодійної допомоги у 
розмірі 20308,2 тис. грн В порівнянні з 2017 роком надходження збільшилися 
на 18,2%, або на 3911,2 тис .грн, у тому числі  за рахунок збільшення 
благодійної допомоги установам освіти та охорони здоров’я на 2356,1 тис. грн.  

Екологічний податок надійшов у сумі 314,9 тис. грн, або 138,8% (+88,0 тис. 
грн) до річного плану. У порівнянні з 2017 роком  надходження екологічного 
податку збільшилися на  33,3%  (+78,6 тис. грн) за рахунок погашення 
податкового боргу, що обліковувався станом на 01.01.2018 року та  збільшення 
на 11,2% ставок податку у 2018 році. 

До бюджету розвитку надійшло 31,6 тис. грн. (надходження коштів пайової 
участі). 

За  2019 рік дохідна частина бюджету міста Торецька виконана на 98,9% 
до річного плану. У порівнянні з минулим роком доходи міського бюджету  в 
цілому зменшилися на 12,3%, або на 64653,3тис. грн переважно за рахунок 
зменшення обсягів міжбюджетних трансфертів.  

У 2019 році надходження офіційних трансфертів до бюджету міста склали: 
- до загального фонду – 309916,4 тис. грн, 
- до спеціального фонду – 3537,0 тис. грн 
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Структура доходів  бюджету міста Торецька за 2018-2019рр. 
            тис. грн 

Найменування 
доходів 

Факт 
2018 

року 

Уточнений 
план 2019 

року 

Факт 
2019 

року 

виконання плану 
2019 року 

відхилення 
2019р. до 

2018р., 
% (+/-) % 

Доходи загального 
фонду, у тому числі: 

497853,1 443366,3 433167,2 -10199,1 97,7% 87,0% 

трансферти 382664,6 327068,2 309916,4 -17151,8 94,8% 81,0% 

власні доходи 115188,5 116298,1 123250,8 6952,7 106,0% 107,0% 

Доходи спеціального 
фонду, у тому числі: 

25886,0 20956,8 25918,6 4961,8 123,7% 100,1% 

трансферти 106,4 15864,4 3537,0 -12327,4 22,3% 3324,2% 

власні доходи 25779,6 5092,4 22381,6 17289,2 439,5% 86,8% 

Всього 523739,1 464323,1 459085,8 -5237,3 98,9% 87,7% 

 

Дохідна частина бюджету міста Торецька за  2019 рік виконана на 98,9% до 
річного плану. У порівнянні з минулим роком доходи міського бюджету  в 
цілому зменшилися на 12,3 %, або на 64653,3 тис. грн переважно за рахунок 
зменшення обсягів міжбюджетних трансфертів.  
 

 

У 2019 році надходження офіційних трансфертів до бюджету міста склали: 
- до загального фонду – 309916,4 тис. грн, 

Аналіз виконання доходної частини міста Торецька у 2018-2019 роках 
(тис. грн.) 

382664,6

327068,2

309916,4

115188,5

123250,8

116298,1

106,4

15864,4

3537,0

25779,6

5092,4

22381,6

0,0 100000,0 200000,0 300000,0 400000,0 500000,0 600000,0

Факт 2018 року
(523739,1)

Уточнений план 2019 року
(464323,1)

Факт 2019 
(459085,8)

трансферти загального фонду власні доходи загального фонду
трансферти спеціального фонду власні доходи спеціального фонду

-64653,3

-12,3%
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- до спеціального фонду – 3537,0 тис. грн 

Найбільшу частку  (93,0  %) у загальному обсязі трансфертів склали 
трансферти за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі: 

трансферти з державного бюджету – 151971,3 тис. грн: 

- освітня субвенція – 54618,5 тис. грн. (100% до річного плану); 
- медична субвенція – 52345,4 тис. грн (100,0%);  
- дотація  базова – 44812,4тис. грн. (100%), 

- субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій – 195,0тис. грн. (100%). 

трансферти з обласного бюджету за рахунок відповідних трансфертів з 
державного бюджету  – 139595,5 тис. грн: 

   субвенції: 
- на соціальні програми захисту населення – 133596,0 тис. грн (91,8 % до 

річного плану); 

- на здійснення переданих видатків у сфері освіти та охорони здоров’я - 
3344,9 тис. грн (84,8%); 

- на часткове  відшкодування  вартості ліків – 495,1 тис. грн (100%); 
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська   школа» - 1087,9 тис. грн (100,0%); 
- на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 

1064,4тис. грн. (100%). 

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами –7,2 тис. грн. (100%). 

Частка трансфертів за рахунок коштів місцевих бюджетів (обласного та 
інших місцевих бюджетів) складає -7,0  % (21886,6 тис. грн) в загальному 
обсязі трансфертів, що надійшли у 2019 році, з них: 

   дотації: 
-   на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров`я – 5739,5 тис. грн (100,0% до планових 
призначень); 

-     на покриття захищених видатків бюджету міста Залізне – 589,8 тис. 
грн (100,0%); 

Власні та закріплені доходи, що надійшли до бюджету міста у 2019 році, 
склали 145632,4 тис. грн, в тому числі надходження : 

- до загального фонду - 123250,8 тис. грн (або 106,0%  до уточнених 
планових призначень), 

- до спеціального фонду - 22381,6 тис. грн (в 4,4 рази перевищують 
планові призначення). 

 У порівнянні з 2018 роком доходи збільшилися на 4664,3тис. грн, або на 
3,3%. 

 



21 

 

Головний державний фінансовий інспектор 

____________ Д. Снідевич  

 
 

 

По основному бюджетоутворюючому податку, яким є  податок на доходи 
фізичних осіб (далі – ПДФО) (питома вага в надходженнях загального фонду  - 
90,1  %), надходження склали 111082,6тис. грн (105,2%  звітного річного 
плану). У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 7,0% або на 
7279,0 тис. грн, проте по вугільній галузі у порівнянні з минулим роком 
спостерігається негативна динаміка сплати ПДФО (- 2887,3 тис. грн, або 
зменшення на 7,2 %) у зв’язку з  критичною ситуацією на ринку збуту вугільної 
продукції та відсутністю додаткового фінансування  з державного бюджету. 

Негативно вплинула на надходження ПДФО  у 2019 році наявність 
заборгованості по заробітній платі на підприємствах міста, яка станом на 
01.01.2020р. склала  38418,6 тис. гривень. 

Втрати бюджету з надходжень з ПДФО спричинені: 
- наявністю заборгованості по ПДФО у зв’язку з несплатою податку 

окремими підприємствами (розрахункова сума заборгованості  на кінець 
звітного року складає близько 14,5 млн. грн.);       

 - несплатою до бюджету міста ПДФО окремими юридичними особами, 
відокремлені підрозділи яких здійснюють свою діяльність на території міста 
Торецька (розрахункові втрати  у 2019 році з ПДФО  - близько  5,0 млн. грн.).  

В цілому, протягом останніх років спостерігається позитивна динаміка 
надходжень ПДФО внаслідок: підвищення розмірів мінімальної заробітної 
плати та прожиткового мінімуму; своєчасної та у повному обсязі сплати ПДФО 
сумлінними платниками міста; погашення заборгованості з заробітної плати та 

Структура власних доходів загального фонду міського бюджету у 2019 році
 (тис. грн., питома вага)

Єдиний податок   
6614,5 - 5,4%

Акцизний податок  
2280,3 - 1,8%

Інші платежі
 571,4 - 0,5%

Оренда 
комунального майна 

1105,1- 0,9%

Податок на майно
 309,3-0,3%

Адмін послуги
 1287,6- 1,0%

ПДФО 
111082,6- 90,1%

 123250,8

    100%
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ПДФО, що виникла у минулі роки; збільшення кола платників; легалізації 
виплати заробітної плати та іншого. 

 

 
Структура надходжень ПДФО за 2018 - 2019 роки у розрізі платників. 

                                                                                                                             тис. грн 

Найменування 2018 рік 2019 рік 

частка у 
загальних 

надходженнях 
ПДФО 

 за  2019 рік, 
% 

відхилення 2019р. 
до 2018р. 

тис. грн % 

Всього надходження ПДФО, 
 у т. числі: 103 803,6 111 082,6 100,0% 7 279,0 107,0% 

Вугільна промисловість   39 997,9 37 110,6 33,4% -2 887,3 92,8% 

Бюджетні установи 22 829,9 26 282,5 23,7% 3 452,7 115,1% 

Житлово-комунальне господарство  12 975,1 14 285,6 12,9% 1 310,5 110,1% 

Хімічна промисловість 8 840,0 10 397,7 9,4% 1 557,8 117,6% 

Податок з сум військового 
забезпечення 

5 421,4 6 810,7 6,1% 1 389,3 125,6% 

Харчова промисловість  679,2 781,4 0,7% 102,3 115,1% 

Разом по даних платниках 90 743,3 95 668,5 86,1% 4 925,2 105,4% 

Інші  платники - юр. особи 10 334,4 11 697,7 10,5% 1 363,3 113,2% 

СПД - фіз. особи та громадяни 2 725,9 3 716,4 3,3% 990,5 136,3% 

Суттєвий рівень в структурі доходів загального фонду міського бюджету 
займає  єдиний податок (5,4  %), який надійшов у розмірі  6614,5 тис. грн 

(110,2% до плану 2019 року). У порівнянні з аналогічним періодом минулого 
року надходження збільшилися на 10,1% за рахунок збільшення 

Динаміка надходжень ПДФО протягом 2016-2019 років (тис. грн.)

63906,5

85738,6

103803,6

111082,6

0,0

20000,0

40000,0

60000,0

80000,0

100000,0

120000,0

факт 2016 р. факт 2017р. факт 2018р. факт 2019р.

 21832,1

  +34,2%

+18065,0

  +21,1%

  +7279,0

  +10,7%
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задекларованих доходів та сум єдиного податку по платникам першої та другої 
групи. 

У структурі місцевих податків податок на майно надійшов у розмірі 309,3 

тис. грн. (0,2  %), у тому числі:  податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки – 60,9тис. грн, плата за землю – 271,3тис. грн  У порівнянні з 
2018 роком платежі скоротилися на 54,4 тис. грн, або на  15,0%. На зменшення 
надходжень вплинули зміни до законодавства щодо порядку оподаткування 
податком на майно на території населених пунктів, розташованих на лінії 
зіткнення. 

Підтвердженням цього є негативна динаміка з надходжень податку на 
майно, яка спостерігається протягом останніх років: 

 
Розрахункові втрати міського бюджету за 2019 рік від застосування 

суб’єктами господарської діяльності, що здійснюють діяльність на лінії 
зіткнення, пільг згідно податкового законодавства склали 5423,3тис. грн, у тому 
числі: по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 

982,6тис. грн, по  платі за землю – 4440,7 тис. грн 

Вагомим джерелом наповнення  бюджету міста є акцизний податок 
(питома вага у власних доходах загального фонду – 1,9  %) обсяг якого у 2019 
році склав 2280,3 тис. грн (109,1% до  плану  2019 року): 

-  надходження від реалізації алкогольних напоїв, пива і тютюнових 
виробів – 1813,8тис. грн (+154,5 тис. грн до плану 2019 року), або 79,5% від 
загальної суми надходжень акцизного податку; 

- акцизний податок з ввезеного та виробленого в Україні пального – 466,5 

тис. грн (+36,0тис. грн до  річного плану), або 27,0% від загальної суми 
надходжень акцизного податку. 

Динаміка надходжень податку на майно за 2016-2019 роки 
(тис. грн.)

309,3363,7

954,7

2674,9

0,0
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-1720,2
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-15,0%
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У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження 
акцизних податків збільшилися на 2,4% (+53,1 тис. грн) за рахунок акцизного 
податку від реалізації алкогольних напоїв, пива і тютюнових виробів. 

Інші податкові надходження склали 34,9 тис. грн: податок на прибуток 
комунальних підприємств – 28,6 тис. грн та рентна плата за користування 
надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 6,3 

тис. грн  
Неподаткові надходження  в структурі доходів загального фонду  склали 

2924,2  тис. грн (2,4  % у доходах загального фонду міського бюджету). 
Найбільшу питому вагу в складі неподаткових надходжень займають: 

плата за адміністративні послуги і адміністративний збір , що надійшли у 
розмірі 1287,6 тис. грн (132,9 %   до  річного плану);  плата за оренду 
комунального майна - 1105,1 тис. грн (105,2 %  до  уточнених річних 
призначень).  

Інші неподаткові платежі надійшли у 2019 році у розмірі  531,5 тис. грн, з 
яких: частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 
та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 13,9 тис. 
грн, державне мито – 31,4 тис. грн, адміністративні штрафи та інші санкції – 

39,0 тис. грн, штрафи за порушення порядку реалізації алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів – 124,9 тис. грн, інші надходження – 322,3 тис. грн 

 Доходи від операцій з капіталом у 2019 році склали 5,0 тис. грн, у тому 
числі: кошти від реалізації безхазяйного майна – 0,2 тис. грн, надходження 
коштів від Державного фонду дорогоцінних металів – 4,8 тис. гривень. 

Власні доходи спеціального фонду міського бюджету за 2019 рік склали  
22381,6 тис. грн. В порівнянні з 2018 роком доходи спеціального фонду 
зменшилися на 13,2% або на 3398,0 тис. грн переважно за рахунок зменшення у 
2019 році надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків. 
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Основним джерелом доходів спеціального фонду бюджету    (98,7  %) є 
власні надходження бюджетних установ – 22091,5 тис. грн   

Екологічний податок надійшов до спеціального фонду у сумі 290,1 тис. грн 
(171,5 % до  плану 2019 року. У порівнянні з 2018 роком  надходження 
екологічного податку зменшилися на 7,9%.  

До бюджету розвитку у 2019 році грошові кошти не надходили. 
Негативним чинником наповнення дохідної частини бюджету є 

заборгованість по податках, зборах та інших платежах до зведеного бюджету м. 
Торецька, яка станом на 01.01.2020 року склала 12199,8 тис. грн. Зменшення 
податкового боргу у порівнянні з даними на початок 2019 року склало 3003,9 
тис. грн( або на 19,8%) у зв’язку зі  зменшенням боргу по податку на доходи 
фізичних осіб за рахунок оскарження донарахованих сум за актами перевірок у 
суді. Найбільше зростання податкового боргу протягом звітного року відбулося  
по наступним платежам: по рентній платі за користування надрами для 
видобування корисних копалин загальнодержавного значення - на 1131,9 тис. 
грн, по екологічному податку – на 498,9 тис. грн, по адміністративним штрафам 
за порушення законодавства у сфері реалізації підакцизних товарів – на 83,2 
тис. грн,  по єдиному податку – на 46,0 тис. грн.. Зростання боргу виникло за 
рахунок несплати суб’єктами господарювання  у повному обсязі поточних 
нарахувань протягом року.  

Динаміка  податкового боргу до місцевого бюджету (без банкрутів): 
                                                                                                                                тис. грн 

Платіж (податок, збір) 
станом на 
01.01.2019 

станом на 
01.01.2020 відхилення   

Динаміка дохідної частини  спеціального фонду міського бюджету 
в  2018-2019 роках ( тис.грн. з зазначенням питомої ваги)

22091,5

98,7%

25432,7

98,7% 290,1

1,3%

314,9

1,2%

Факт  2018 року Факт  2019 року

грошові стягнення за шкоду   (2018р.-0,5т. грн., 2019р.- 0т.грн.)

бюджет розвитку  (2018р.-31,5т. грн., 2019р.- 0т.грн.)

екологічний податок (2018р.-314,9т. грн., 2019р.- 290,1т.грн.)

власні надходження бюджетних установ (2018р.-25432,7т. грн., 2019р.- 22091,5т.грн.)

25779,6

  22381,6

      -3398,0

      (-13,2%)
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Рентна плата за користування надрами 3673,4 4805,3 1131,9 

Плата за землю 3148,4 3180,6 32,2 

Екологічний податок  1910,3 2409,4 499,1 

ПДФО 5601,2 780,5 -4820,7 

Єдиний податок 568,3 614,5 46,2 

Штрафні (фінансові) санкції 135,8 219 83,2 

Податок на прибуток комунальних підприємств 84,3 99 14,7 

Збір за забруднення навколишнього    природного 
середовища  

58 58 0 

Податок на нерухоме майно 15,7 18,8 3,1 

Акцизний податок 8,3 14,7 6,4 

 ВСЬОГО за даними податкових органів 15203,7 12199,8 -3003,9 

 
 

За січень-серпень 2020 року доходи міського бюджету м. Торецька 
склали  219242,8 тис. грн (73,3% до річних планових призначень 2020 року, або 
103,4% до плану звітного періоду), у тому числі: 

- доходи загального фонду - 206477,0 тис. грн (72,2% до плану 2020 року 
та 102,9% до плану січня-серпня  поточного року); 

- доходи спеціального фонду – 12765,8 тис. грн (95,8% до розпису 2020 
року, 112,5%  до розпису січня-серпня 2020 року). 

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року дохідна частина 
міста в цілому зменшилася на 29,5%, або на 91721,0 тис. грн за рахунок 
зменшення трансфертів на 51,0%, або на 110165,7 тис. грн Власні доходи міста 
зросли на 19,4% , або на 18444,6 тис. грн 

Динаміка податкового боргу протягом 2019 року (тис. грн.)

   Рентна плата за кор. 
надрами; 4805,3

Рентна плата за кор. 
надрами; 3673,4

Плата за землю; 3180,6

Плата за землю; 3148,4

Екологічний податок ; 
2409,4

Екологічний податок ; 
1910,3

ПДФО; 780,5

ПДФО; 5601,2

Єдиний податок; 614,5

Єдиний податок; 568,3

Штрафні  санкції; 219

Штрафні  санкції; 135,8

інші податки та збори; 
166,3

інші податки та збори; 
190,5

на 01.01.2019
(15203,7)

на 01.01.2020
(12199,8)

-19,8%
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Питома вага трансфертів в доходах загального та спеціального фондів 
міського бюджету складає 48,3 %.  У січні-серпні 2020 року надійшло 105939,3 

тис. грн трансфертів (89,4%  (-12575,6 тис. грн) плану звітного періоду), у тому 
числі: 
   *  трансферти з державного бюджету – 93671,5 тис. грн (93,2% до плану 
січня-серпня 2020року),  
   *  трансферти з обласного та інших місцевих бюджетів -  12267,8 тис. грн 
(68% до плану звітного періоду, з яких за рахунок відповідних трансфертів з 
державного бюджету –6912,2 тис. грн (99,7% плану). 

Питома вага власних та закріплених доходів в структурі дохідної частини 
бюджету міста склала 51,7 %. 

 За звітний період власні доходи  надійшли в обсязі 113303,5 тис. грн, що 
становить 81,8% до річних планових призначень 2020 року та 121,2% (+19821,7 
тис. грн)  до уточнених планових показників січня-серпня  2020 року, у тому 
числі:  

- надходження загального фонду - 100537,7 тис. грн (112,3% до плану 
звітного періоду 2020 р. (+11019,0 тис. грн); 

- надходження спеціального фонду – 12765,8 тис. грн (планові показники 
перевищено в 3,2 рази (+8802,6 тис. грн)). 

 

 
 

 

Найвагомішим джерелом власних доходів загального фонду міського 
бюджету  (91,1 %)  є податок на доходи фізичних осіб, який  надійшов у розмірі 
91547,5 тис. грн, що відповідає 112,7% (+10331,8 тис. грн) до плану січня-

Структура доходів загального фонду міського бюджету за січень-серпень     2020 
року (тис.грн.)

ПДФО 91547,5  
91,1%

Місцеві податки  
5260,5 

5,2%

Акцизний податок  
1576,9

 1,6%

Плата за надання 
адмін. послуг 1049,1 

1,0%

Інші платежі 474,9
0,5%

Оренда плата за 
ком.майно 628,8 

0,6%

  Всього:
  100537,7

    т.грн. 
    100,0%
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серпня 2020 року. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 24,4% 
або на 17944,1 тис. гривень. 

 По СПД – фізичним особам зменшення надходжень ПДФО у січні-серпні 
2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року обумовлено 
карантинними заходами, введеними  з метою запобігання виникненню і 
поширенню коронавіросної хвороби (COVID-19). 

Місцеві податки  в структурі власних доходів загального фонду міського 
бюджету займають друге місце (питома вага у власних доходах загального 
фонду – 5,2 % ),  надійшли у розмірі 5260,5 тис. грн, або 103,6% (+185,0 тис. 
грн) до розпису доходів січня-серпня 2020 року, з них:   

- єдиний податок -  4775,6тис. грн, що відповідає 97,5% (-125,0 тис. грн) до 
плану січня-серпня 2020 року. Невиконання планових призначень з надходжень 
єдиного податку по юридичним та фізичним особам обумовлено зменшенням 
задекларованих доходів  по платникам 3-ої групи та припиненням в окремі 
періоди фінансово-господарської діяльності платниками 1-ої та 2-ої груп у 
зв’язку з карантинними заходами, введеними  з метою запобігання виникненню 
і поширенню коронавіросної хвороби (COVID-19). У порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року надходження єдиного податку в цілому збільшилися 
на 5,4% (+243,7 тис. грн).  

- податок на майно надійшов у розмірі 484,8тис. грн, у тому числі:  податок 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 125,2 тис. грн, плата за 
землю – 359,6тис. грн  У порівнянні з відповідним звітним періодом 2019 року 
платежі зросли на 287,8 тис. грн, або у 2,5 рази. На збільшення надходжень 
вплинуло скасування  норм  законодавства щодо пільгового порядку 
оподаткування податком на майно на території населених пунктів, 
розташованих на лінії зіткнення. 

Розрахункові втрати міського бюджету за січень-серпень 2020 року від 
застосування СГД пільг згідно норм пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ 
Перехідних положень Податкового Кодексу України із змінами та 
доповненнями,  Закону України  від 17.03.2020 року №533-ІX «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 
підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню коронавіросної хвороби (COVID-19)» та 
від 30.03.2020 року №540-IX  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних 

гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» склали 
1363,2 тис. грн, у тому числі: по податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки – 260,0 тис. грн, по  платі за землю – 1103,2 тис. гривень. 
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Плата за адміністративні послуги  (питома вага у власних доходах 
загального фонду – 1,0 %) надійшла у розмірі 1049,1 тис. грн, або 136,8% 
(+282,1 тис. грн) до плану звітного періоду. Причиною перевиконання є 
збільшення кількості звернень на отримання закордонних паспортів  
громадянина України для виїзду за кордон (Постанова КМУ  від 18.12.2019 
року   №1056 «Про дію окремих положень міжнародних договорів України з 
Російською Федерацією»). 

Акцизний податок (питома вага у власних доходах загального фонду – 1,6 

%) - надійшов у розмірі 1576,9 тис. грн, або 105,4% до розпису січня-серпня 
2020 року  (+80,4 тис. грн), у тому числі: 

- від реалізації алкогольних напоїв, пива і тютюнових виробів – 1123,9 тис. 
грн  (-129,1 тис. грн до плану періоду);  

- акцизний податок з ввезеного та виробленого в Україні пального – 453,0 

тис. грн  (+209,5 тис. грн). 
 Невиконання планових призначень з  акцизного податку від реалізації 

алкогольних напоїв, пива і тютюнових виробів обумовлено зменшенням 
задекларованих до сплати сум  акцизного податку в основному за рахунок 
карантинних заходів. Причиною збільшення надходжень  акцизного податку з 
ввезеного та виробленого в Україні пального є збільшення на законодавчому 
рівні частки для зарахувань до загального фонду міського бюджету частини 
акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію 
України пального у 2020 році в порівнянні з 2019 роком.  

Плата за оренду комунального майна (питома вага у власних доходах 
загального фонду – 0,6 відсотка) надійшла у розмірі 628,8 тис. грн, або 78,6% (-

Динаміка надходжень податку на майно до міського бюджету в січні-серпні 2019-
2020рр. (тис.грн.)

38,1

125,2

181,8

359,6

факт 8 місяців 2019р. факт 8 місяців 2020 р.

Плата за землю

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

збільшився у 3,3
    рази

збільшилася в 2,0
    рази
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171,2 тис. грн) до  розпису січня-серпня 2020 року та 96,9% (-19,9 тис. грн) до 
фактичних надходжень у січні-серпні 2019 року.  Основною причиною 
невиконання планових показників звітного періоду з оренди комунального 
майна є прийняття нового «Порядку передачі в оренду державного та 
комунального майна», затвердженого  Постановою Кабінету Міністрів України 
від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та комунального 
майна» на  виконання Закону України  від 03.10.2019 року №157-IX «Про 
оренду державного та комунального майна», у зв’язку з чим, необхідний 
певний час  для  укладення нових договорів оренди. 

Інші податки та збори склали 0,5 % в структурі власних доходів 
загального фонду, надійшли у сумі 474,9тис. грн, в тому числі: податок на 
прибуток комунальних підприємств - 218,9 тис. грн, частина чистого прибутку 
комунальних підприємств – 12,3 тис. грн, державне мито – 15,6 тис. грн, 
адміністративні штрафи та інші санкції – 47,1 тис. грн, штрафи за порушення 
порядку реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 107,8тис. грн, 
інші надходження – 39,1тис. грн,  надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів – 1,1 тис. грн, плата за встановлення земельного 
сервітуту – 1,3 тис. грн, адміністративний збір – 31,8 тис. грн, повернення 
надміру сплачених сум рентної плати за користування надрами для 
видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 0,1 тис. грн  

Найбільшу питому вагу (97,6%) у складі доходів спеціального фонду 
міського  бюджету  займають власні надходження бюджетних установ - 12464,0 

тис. грн  В порівнянні з січнем-серпнем 2019 року власні надходження 
бюджетних установ зменшилися на 5,2% або на 689,0 тис. грн, у тому числі за 
рахунок зменшення надходжень від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами - на 658,4 тис. гривень. 

Екологічний податок надійшов у розмірі 301,8 тис. грн, що у 2,1 рази 
(+160,7тис. грн) перевищує  план січня-серпня 2020 року та у 1,7 рази (+126,8 
тис. грн) перевищує фактичні надходження відповідного звітного періоду 
минулого року. Перевищення надходжень до плану періоду відбулося за 
рахунок: 

- збільшення надходжень екологічного податку у АКП 
«Комунальник» в рахунок погашення податкового боргу на 130,2 тис. грн; 

- зарахування з 1 травня 2020 року 25% екологічного податку, який 
справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними 
джерелами забруднення (Донецька та Луганська області) в дохід міського 
бюджету згідно норм Закону України  від 13.04.2020 року № 553-IX «Про 
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 
рік»  (за січень- серпень 2020 року надійшло 20,5 тис. грн); 

- збільшення надходжень екологічного податку в рахунок поточних 
нарахувань  у порівнянні з аналогічним періодом минулого року  по окремим 
юридичним особам.  
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До бюджету розвитку (спеціальний фонд міського бюджету) грошові 
кошти не надходили. 

 

2.1. Оцінка виконання видаткової  частини бюджету міста Торецьк  
 

За період 01.06.2017 – 31.12.2017 року планові показники видаткової 
частини  бюджету міста Торецька затверджено у сумі 524376,3 тис. грн, в тому 
числі по загальному фонду 469572,7 тис. грн та спеціальному фонду – 54803,6 

тис. грн.. Виконання планових річних показників, затверджених в міському 
бюджеті за 2017 рік за період червень-грудень 2017 року, склало 305811,9 тис. 
грн (58,3% до уточнених річних планових призначень), в тому числі по 
загальному фонду – 269307,4 тис. грн. (57,4% до уточнених річних планових 
призначень), та спеціальному фонду –   36504,5 тис. грн (66,6 %). 

 

 
 

 

Більшість видатків бюджету спрямовано на соціально-культурну сферу 
(освіта, охорона здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура 
та мистецтво, фізична культура і спорт). У звітному періоді сукупна частка цих 
видатків у структурі видатків бюджету (без урахування трансфертів на 
соціальний захист) склала 85,2 %, або 119493,9 тис. грн. Серед видатків на 
соціально-культурну сферу найбільшу питому вагу займають видатки на освіту 
– 45,3% (63470,4 тис. грн) та охорону здоров'я – 32,9 % (46093,8 тис. грн).  

[] 

14842,1  

[] 

72554,1  

[] 

57719,8  

[] 

134685,2  

[] 

5526,3  

[] 

541,1  

[] 

12673,6  

[] 

7269,7  

Виконання видаткової частини міського бюджету м. Торецька за червень - грудень 2017 року, 
тис.грн. 

Державне управління 

Освіта 

Охорона здоров`я 
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соціальне забезпечення 
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господарство 
Інші видатки 
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У структурі видатків загального фонду бюджету з урахуванням 
трансфертів з усіх рівнів бюджету захищені статті витрат складають 218012,6 
тис. грн і займають найбільшу питому вагу (81,0 %). 

 

 

 

Видатки на освіту за період червень-грудень 2017 року склали 
72554,1тис. грн, в т.ч. за рахунок загального фонду – 63470,4 тис. грн ( 54,5% до 
уточнених річних планових призначень 116534,6 тис. грн), за рахунок 
спеціального фонду – 9083,7 тис. грн (55,5% до уточнених річних планових 
призначень). 

Видатки на охорону здоров'я за звітний період (червень-грудень 
2017року) склали 57719,8тис. грн, в т.ч. за рахунок загального фонду 
46093,8тис. грн, або 62,2% до уточнених річних планових призначень; за 
рахунок спеціального фонду 11626,0тис. грн, або 64,5% до уточнених річних 
планових призначень. 

Видатки на соціальний захист населення за період червень-грудень 
2017року  склали 134685,2 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів загального 
фонду – 133501,0 тис. грн (56,0% до уточнених річних планових призначень), за 
рахунок коштів спеціального фонду 1184,2 тис. грн. (61,6% до уточнених 
річних планових призначень). 

Видатки на культуру і мистецтво  у червні-грудні 2017 року склали 
5526,3 тис. грн, в тому числі за рахунок загального фонду – 4967,0 тис. грн або 
59,7% до уточнених річних планових призначень, спеціального фонду – 559,3 

тис. грн, або 70,4% до уточнених річних планових призначень. 

оплата праці 
Основной 

медикаменти, 
продукти харчування 

Основной 

енергоносії 
Основной 

соціальне 
забезпечення 

Основной 

трансферти 

Основной 

інші видатки 

Основной 

Структура видатків загального фонду міського бюджету за 
економіческою класифікацією за період червень - грудень 2017 

року 
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Видатки на фізичну культуру і спорт за червень-грудень 2017 року 
склали 541,1тис. грн, в т.ч. за рахунок загального фонду – 536,5 тис. грн або 
55,4% до уточнених річних планових призначень,  спеціального фонду – 4,6 

тис. грн, або 31,3% до планових річних планових призначень.  
З метою підтримки дитячо-юнацького спорту, фізичного виховання дітей 

та молоді міста у звітному періоді  здійснено видатки на утримання ДЮСШ  в 
сумі 484,4тис. грн 

На проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості на 
червень-грудень було виділено 52,1 тис. грн  

Видатки на розвиток житлово-комунального господарства за червень-

грудень 2017 року склали 12673,6 тис. грн, в т.ч. по загальному фонду – 3730,6 

тис. грн або 74,3% до уточнених планових призначень, по спеціальному фонду 
– 8943,0 тис. грн, або 84,1% до планових призначень. 

Видатки на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку 
території за червень-грудень 2017 року склали 3101,8 тис. грн, в т.ч. по 
загальному фонду-249,0 тис. грн або 99,6% до уточнених річних планових 
призначень, по спеціальному фонду – 2852,8 тис. грн, або 67,5% до уточнених 
річних планових призначень, в т.ч.: 

За рахунок коштів екологічного фонду (спеціальний фонд) 
профінансовані видатки  у сумі 113,8 тис. гривень. 

Міжбюджетні трансферти за червень-грудень 2017 року склали 3664,7 
тис. гривень.  

 

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2018 рік склало 
95,7 % до уточнених річних планових показників, або 525466,9 тис. грн, в тому 
числі за загальним фондом – 483318,3 тис. грн ( 97,4 % до планових 
призначень), за спеціальним фондом –   42148,6 тис. грн (79,6 %). 
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Обсяг видатків загального фонду бюджету міста Торецька порівняно з 

відповідним показником минулого року збільшився на 6,2 % (+28131,9 тис. 
грн). Видатки спеціального фонду бюджету міста Торецька профінансовано на 
98,4 % від попереднього року.  

Більшість видатків бюджету спрямовано на утримання установ соціально-

культурної сфери (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, культура, 
фізична культура і спорт). У звітному періоді сукупна частка цих видатків у 
структурі видатків загального фонду бюджету склала 44,5 відсотків, або 
214994,3 тис. грн. Серед видатків на соціально-культурну сферу найбільшу 
питому вагу займають видатки на освіту (129852,1 тис. грн) та охорону здоров'я 
(72846,4 тис. грн).  

 

Виконання видатків міського бюджету за 2018 рік - 525466,9 тис.грн.

Житлово-комунальне 
господарство

 12436,6 тис.грн.
 ( 2,4 %)

Фізична культура і спорт
 1056,0 тис.грн.

( 0,2 %)

Державне управління 31169,8 
тис.грн.
( 5,9 %)

Культура і мистецтво 5983,8 
тис.грн.
 ( 1,1 %)

Інші видатки
 9806,3 тис.грн.

 ( 1,9 %)

Освіта
 142901,3 тис.грн.

 ( 27,2 %)

Охорона здоров`я
 85116,4 тис.грн.

 ( 16,2 %)

Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 

236996,7 тис.грн.
 ( 45,1 %)



35 

 

Головний державний фінансовий інспектор 

____________ Д. Снідевич  

 
 

У структурі видатків загального фонду бюджету 97,0 %  (468584,2 тис. 
грн.) складають захищені статті витрат: 

 
 

Видатки на освіту за 2018 рік склали 142901,3 тис .грн, з них за рахунок 
загального фонду бюджету – 129852,1 тис. грн ( 93,4 % до уточнених планових 
призначень), за рахунок спеціального фонду – 13049,2 тис. грн (85,1% до 
планових призначень). 

На фінансування галузі «Охорона здоров'я» у  2018 році спрямовано   
85116,4 тис. грн, з них за рахунок загального фонду - 72846,4 тис. грн (98,2% 

Видатки загального фонду міського бюджету 
на соціально - культурну сферу за 2018 рік

 - 214994,3 тис.грн.Культура і мистецтво
 3673,5 тис.грн.

( 1,7%) Фізична культура і спорт
 863,1 тис.грн.

( 0,4%)
Соціальний захист та 

соціальне забезпечення
 7759,2 тис.грн.

( 3,6%)

Охорона здоров`я
 72846,4 тис.грн.

 (33,9%)

Освіта
 129852,1 тис.грн.

( 60,4%)

Видатки загального фонду міського бюджету 
в розрізі статей  ( 483318,3 тис.грн.)

Соціальне забезпечення
 232739,1 тис.грн.

(  48,2%)

Енергоносії
 23145,5 тис.грн.

( 4,8 %)

Оплата праці і 
нарахування на неї 201532,3 

тис.грн.
 (41,7 %)

Продукти харчування 
6683,0 тис.грн.

 ( 1,4 %)

Медикаменти
 1683,8 тис.грн.

( 0,3 %)

Поточні трасферти 
2800,5 тис.грн.

( 0,6 %)

Інші видатки 
14734,1 тис.грн.

 ( 3,0 %)
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до уточнених планових призначень); за рахунок спеціального фонду - 12270,0 

тис. грн. (95,0% до уточнених планових призначень). 
В порівнянні з 2017 роком видатки за загальним фондом зменшилися на 

0,7 %, або на 524,8 тис. грн у зв’язку з перетворенням Центру первинної медико 
– санітарної допомоги з бюджетної установи на комунальне некомерційне 
підприємство та зміною  з 01.07.2018 року порядку фінансування вказаного 
закладу. 

Видатки на соціальний захист населення за 2018 рік склали 236996,7 

тис. грн, в тому числі за рахунок коштів загального фонду – 235133,7 тис. грн ( 
99,4 % до уточнених річних планових призначень), за рахунок коштів 
спеціального фонду -   1863,0 тис. грн( 82,9 % планових призначень). 

Найбільшу питому вагу в галузі займають видатки за рахунок трансфертів 
з державного бюджету  - 225412,8 тис. грн. 

Видатки на культуру і мистецтво  за 2018 рік профінансовані у обсязі  
5983,8 тис .грн, в тому числі за рахунок загального фонду – 4197,9 тис. грн 

(96,8 % до уточнених планових призначень), спеціального фонду – 1785,9 тис. 
грн (99,6 % до планових призначень). 

Видатки на фізичну культуру і спорт за 2018 рік склали 1056,0 тис 
.грн, зокрема за рахунок загального фонду – 1036,5 тис .грн, або 97,3 % до 
уточнених планових призначень;  спеціального фонду – 19,5 тис .грн, або 79,9 
% до планових призначень.  

Видатки на розвиток житлово-комунального господарства за 2018 рік 
склали 15853,4 тис .грн, в т.ч. за загальним фондом – 6413,5 тис. грн ( 97,0% до 
уточнених планових призначень), за спеціальним фондом – 9439,9 тис. грн 
(98,4% до планових призначень). 

Інші видатки  в 2018 році склали 2919,1 тис .грн, в т.ч. по загальному 
фонду – 205,3 тис. грн або 44,9 % до уточнених планових призначень, по 
спеціальному фонду – 2713,8 тис. грн, або 27,0 % планових призначень. 

За рахунок коштів екологічного фонду (спеціальний фонд) 
профінансовані видатки на загальну суму 299,1 тис. гривень. 

 

Видатки міського бюджету за 2019 рік склали 463626,0 тис. грн або 
91,4 % уточненого плану 2019 року. Проти аналогічного періоду минулого року 
їх обсяг зменшився на 11,8 % або на 61840,9 тис. гривень. 
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Видатки міського бюджету у 2019 році фінансувалися за рахунок власних 
доходів міського бюджету, вільних залишків бюджетних коштів, що склалися 
на початок року та трансфертів з різних рівнів бюджетів. 

Структура видатків за 2019 рік в розрізі галузей (з урахуванням видатків 
спеціального фонду): 

- освіта – 161249,4тис. грн, або 34,8% в загальному обсязі видатків; 
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 150662,7 тис. грн, або 

32,5%; 

- охорона здоров’я – 69580,5 тис. грн, або 15,0%; 
- державне управління – 38965,7 тис. грн,  8,4%; 

- житлово-комунальне господарство – 16812,1 тис. грн, або 3,6%; 
- культура і мистецтво – 13739,9 тис. грн, або 3,0%; 
- інші видатки – 11342,1 тис. грн, або 2,4%; 
- фізична культура і спорт – 1273,6 тис. грн, або 0,3%. 
-  
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 За рахунок коштів міського бюджету фінансуються 7 головних 
розпорядників коштів: 

-  військово - цивільна адміністрація міста Торецьк Донецькой області; 
- міське управління освіти військово - цивільної адміністрації міста 

Торецьк Донецької області; 
- управління соціального захисту населення військово - цивільної 

адміністрації міста Торецьк Донецької області; 
- служба у справах дітей військово - цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області; 
- відділ культури військово - цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області; 
- управління житлово-комунального господарства військово - цивільної 

адміністрації міста Торецьк Донецької області; 
- фінансове управління військово - цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області.  
Видатки загального фонду міського бюджету за 2019 рік склали  

417552,2 тис. грн або 94,0% від уточненого річного плану. Спостерігається 
зменшення видатків бюджету в порівнянні з 2018 роком на 11,8 % за рахунок 
внесення змін до законодавства, а саме реформування  охорони здоров’я та 
внесення змін до порядку виплати житлових субсидій громадянам на оплату 
житлово-комунальних послуг за рахунок коштів державного бюджету. 

Із загального фонду на утримання установ і закладів комунального 
підпорядкування, фінансування міських програм і заходів у 2019 році 
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спрямовано – 415037,7 тис. грн, передано міжбюджетних трансфертів іншим 
бюджетам – 2514,5 тис. грн.. Крім того, з загального фонду бюджету на 
здійснення капітальних видатків передано до спеціального фонду (бюджету 
розвитку) 20123,8тис. грн що складає 43,7  % від обсягу видатків спеціального 
фонду. 

  Переважна більшість коштів загального фонду міського бюджету 
спрямована на захищені статті витрат - 397396,3 тис. грн. (95,2%), в тому числі: 

- видатки на заробітну плату - 216379,4тис. грн що на 14847,1тис. грн або 
7,4% більше минулорічного показника; 

- видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 3336,4тис. грн 
(збільшення проти 2018 року майже в 2 рази); 

- видатки на продукти харчування – 10162,3тис. грн. (збільшення до 2018 
року на 3479,3 тис. грн або 34,2%); 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 23269,5 тис. грн (приріст 
до 2018 року на 124,0 тис. грн); 

- соціальне забезпечення населення – 141921,7 тис. грн. (менше порівняно 
з 2018 роком на 90817,4 тис. грн або 39,0%); 

- інші захищені статті видатків – 2327,0тис. грн  
 

 

Видатки на освіту за 2019 рік склали 161249,3тис. грн, з них за рахунок 
загального фонду бюджету – 144852,8тис. грн (95,3 % до уточнених річних 
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Структура видатків загального фонду міського бюджету у 2019 році за 
економіческою класифікацією 
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планових призначень), за рахунок спеціального фонду – 16396,5тис. грн (95,4% 
до планових призначень). 

Видатки на охорону здоров’я у 2019 році в цілому склали 69580,5тис. грн: 
видатки  загального фонду - 66927,1тис. грн (95,8% до уточнених річних 
планових призначень); видатки спеціального фонду – 2656,4тис. грн(94,1% до 
планових призначень). 

В порівнянні з  аналогічним періодом 2018 року витрати в цілому 
зменшилися на 18,2%, або на 15535,9тис. грн за рахунок реформування в галузі 
охорони здоров’я. 

Видатки на соціальний захист населення у 2019 році склали 150662,6тис. 
грн, в тому числі за рахунок коштів загального фонду – 147861,9тис. грн (92,2 
% до уточнених річних планових призначень); за рахунок коштів спеціального 
фонду - 2800,8тис. грн (92,4 % до планових призначень). 

В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року витрати в цілому зменшені 
на 86334,1тис. грн, або на 36,4  % за рахунок внесення змін до порядку 
запровадження механізму виплати житлових субсидій громадянам на оплату 
житлово-комунальних послуг. 

Видатки на культуру і мистецтво  у 2019 році профінансовані у обсязі 
13739,9тис. грн, в тому числі за рахунок загального фонду – 5487,0тис. грн 
(89,5 % до уточнених планових призначень), спеціального фонду – 8252,9тис. 
грн (99,1 % до планових призначень). 

В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року витрати в цілому збільшені 
на 7756,1тис. грн, (майже втричі) за рахунок видатків на утримання палацу 
культури «Україна», прийнятого у комунальну власність міста.  

Видатки на фізичну культуру і спорт за 2019 рік склали 1273,6тис. грн, 
зокрема за рахунок загального фонду – 1261,9тис. грн, або 95,6 % до уточнених 
планових призначень;  спеціального фонду – 11,7тис. грн, або 43,1% до 
планових призначень.  

В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року витрати в цілому 
збільшилися на 217,6тис. грн, або 20,6  %. 

Кошти спрямовано на: 
- утримання дитячо-юнацької спортивної школи  - 1001,5тис. грн; 
- заходи фізкультурно-спортивного напрямку – 272,0тис. грн, з них на 

реалізацію заходів програм «Фізкультура Торецька» – 201,6тис. грн та  
«Розвиток масового футболу у місті Торецьк» - 70,5тис. грн 

Видатки на розвиток житлово-комунального господарства у 2019 році 
склали 16812,0 тис. грн, в т.ч. за загальним фондом – 9974,2тис. грн(95,2% до 
уточнених планових призначень), за спеціальним фондом – 6837,9тис. грн 
(89,5% до планових призначень). 

В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року витрати в цілому 
збільшилися вдвічі  переважно за рахунок  збільшення видатків на 
фінансування робіт з поточного ремонту автодоріг. 
 Фінансування інших видатків з міського бюджету у 2019 році спрямовано 
4981,4 тис. грн: 
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Видатки спеціального фонду міського бюджету за  2019  профінансовано у 
сумі 46073,8тис. грн або 72,9% від уточненого річного плану.  

 

 

 За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду 
міського бюджету профінансовані видатки в обсязі 22273,2тис. грн, у тому 
числі по закладах освіти -  11785,5тис. грн, охорони здоров’я – 463,7тис. грн, 
соціальному захисту та соціальному забезпеченню – 2800,8тис. грн, культури і 
мистецтва – 6804,7тис. грн, фізичної культури і спорту – 11,7тис. грн, 
державного управління – 330,8 тис. гривень. 

Видатки бюджету розвитку у 2019 році склали 20123,8тис. грн або 54,9% 
від уточненого річного плану, з них:  

На виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища 
спрямовано 3676,8 тис. грн. 

 

Видаткова частина міського бюджету за звітний період (  01.01.2020-

31.08.2020) виконана на 57,0 % (або на 186823,6 тис. грн) до річного плану, в 
т.ч. по видатках загального фонду на 59,1 % (при планових призначеннях 
286721,1 тис. грн використано 169338,8 тис. грн), зі спеціального фонду 
бюджету міста здійснені видатки в сумі 17484,8 тис. грн при уточнених 
планових призначеннях  41218,2 тис. грн 
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В цілому спостерігається зменшення видатків бюджету в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року на 38,2 % за рахунок внесення змін до 
законодавства, а саме:  

- реалізації заходів реформи системи охорони здоров’я відповідно до 
Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 
населення ” – перехід на фінансування за договорами з НСЗУ; 

- переходу на фінансування безпосередньо з державного бюджету пільг, 
субсидій та надання допомог населенню (отримувачу); 

а також  встановлення карантинних заходів у зв’язку з поширенням 
короновірусної хвороби   (COVID -19). 

 

 
 

Найбільшу питому вагу (80,6 %) у видатках загального фонду з 
урахуванням трансфертів займають захищені статті видатків – 136523,8 тис. 
грн, в тому числі оплата праці з нарахуваннями – 118691,0 тис. грн, оплата 
енергоносіїв – 9825,3 тис. грн, медикаменти – 321,9 тис. грн, продукти 
харчування – 1743,0 тис. грн, соціальне забезпечення – 3116,8 тис. грн, 
трансферти – 2825,8 тис. грн  

Інші видатки міського бюджету складають 19,4 %  (32815,0 тис. грн). 
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Заробітну плату працівникам бюджетної сфери було профінансовано в 
повному обсязі відповідно до встановлених чинним законодавством умов 
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, без порушення термінів 
виплати заробітної плати. 

З загального фонду бюджету на фінансування соціально-культурної 
сфери спрямовано  76,7 відсотків всіх видатків за звітний період, або 128532,2 
тис. грн, з них   на освіту – 94269,6 тис. грн, культуру – 4046,2 тис. грн, фізичну 
культуру  і спорт – 901,0 тис. грн, соціальний захист –  8177,4 тис. грн  

Видатки на освіту в цілому склали 98038,0 тис. грн, в тому числі за 
рахунок загального фонду – 94269,6 тис. грн, або 55,4 % до уточнених річних 
планових призначень; за рахунок спеціального фонду –  3768,4 тис. грн, або 
36,0 % до уточнених річних планових призначень. 

В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року витрати в цілому 
зменшились на 87,6тис. грн, або на 0,1 % у зв’язку з встановленням 
карантинних заходів, пов’язаних з поширенням короновірусної хвороби 
(COVID -19). 

Видатки на охорону здоров'я  в цілому склали 25050,9 тис. грн, в тому 
числі за рахунок загального фонду –21138,0 тис. грн, або 75,4 % до уточнених 
річних планових призначень; за рахунок спеціального фонду –  3912,9 тис. грн, 
або 96,4 % до уточнених річних планових призначень. 

В порівнянні з  аналогічним періодом 2019 року витрати в цілому 
зменшилися на 44,4 %, або 20025,6 тис. грн за рахунок реалізації заходів 
реформи системи охорони здоров’я відповідно до Закону України “Про 

оплата праці 
Основной 

медикаменти, продукти 
харчування 

Основной 

енергоносії 
Основной 

соціальне забезпечення 

Основной 

трансферти 

Основной 

інші видатки 

Основной 

Структура видатків загального фонду міського бюджету за економіческою 
класифікацією за 8 місяців 2020 року 
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державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення ” – перехід на 
фінансування за договорами з НСЗУ. 

Видатки на соціальний захист населення склали 11046,6 тис. грн, в тому 
числі за рахунок коштів загального фонду – 9852,3тис. грн, або 59,5 % до 
уточнених річних планових призначень; за рахунок коштів спеціального фонду 
– 1194,3тис. грн, або 53,0 % до планових призначень. 

В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року витрати в цілому 
зменшені  на 98419,4 тис. грн, або на 89,9 % за рахунок внесення змін до 
порядку запровадження механізму виплати допомог та інших державних 
соціальних гарантій, пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово 
– комунальних послуг. 

У видатках загального фонду на соціальний захист 17,0 % складають 
видатки за рахунок трансфертів з обласного бюджету  (інші державні соціальні 
гарантії) – 1674,9тис. грн 

Видатки на культуру і мистецтво  склали 5810,8 тис. грн, в тому числі за 
рахунок загального фонду – 4046,2 тис. грн або 60,3 % до уточнених річних 
планових призначень; спеціального фонду – 1764,6тис. грн,  або 97,3 % до 
уточнених планових призначень. 

В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року витрати в цілому 
зменшені  на 4345,1 тис. грн, або на 42,8% (у 2019 році до комунальної 
власності міста було прийнято  палац культури «Україна»). 

Видатки на фізичну культуру і спорт склали 3510,3 тис. грн, з них на 

утримання Дитячо-юнацької спортивної школи – 3476,6 тис. грн, фінансування 
заходів міських програм «Фізкультура Торецька» та  « Розвиток масового 
футболу у місті Торецьк »   – 33,7 тис. грн  

В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року витрати в цілому 
збільшились  на 2757,5 тис. грн, або в 4 рази (у 2020 році до комунальної 
власності міста було прийнято стадіон «Авангард») . 

Видатки на розвиток житлово-комунального господарства склали 7738,2 
тис. грн або 56,8 % до уточнених річних планових призначень.  

В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року витрати в цілому 
зменшилися на 2,0 тис. грн(або на 20,6%).  

 

Стан надання соціальних гарантій у сфері освіти  
 

На території міста Торецька реалізацію державної політики в галузі 
освіти, організації та надання освітніх послуг здійснює Міське управлінні 
освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (далі 
– Міське управління освіти).  

Під час проведення аудиту здійснено збір інформації в Міському  
управлінні освіти. Результати збору інформації відображені в довідці від 
05.02.202. 
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Мережа закладів освіти, що функціонує в місті Торецьку станом на 
31.08.2020 року налічує: 

- 16 закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО): ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
«Художньо-естетична гімназія», ЗЗСО І-ІІІ ступенів №№ 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13,16, 
17, 20, опорний заклад «Торецька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6», ЗЗСО І-ІІ ступенів 
№ 5,12,18,21; 

 - 13 закладів дошкільної освіти (далі - ЗДО): ясла-садок № 1 «Червона 
шапочка», ясла-садок № 3 «Струмок», дитячий садок № 4 «Дзвіночок»,  ясла-

садок №5 «Дзвіночок», ясла-садок № 6 «Сонечко»,  ясла-садок № 7 «Мир», 
ясла-садок № 8 «Золотий ключик», ясла-садок № 9 «Веселка», ясла-садок № 10 
«Малятко», ясла-садок № 11 «Казка», дитячий садок № 12 «Мрія», ясла-садок 
№ 14 «Дивоцвіт», ясла-садок № 15 «Золота рибка»; 

- 3 заклади позашкільної освіти: центр дитячої та юнацької творчості, 
станція юних техніків, дитячо-юнацька спортивна школа;  

- комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр». 
Відповідно до ч.1 ст.22 Бюджетного кодексу від 08.07.2010 № 2456-VI [2] 

за обсягом наданих прав Міське управління освіти є головним розпорядником 
бюджетних коштів за видатками, які визначені про міський бюджет на 
фінансування установ і закладів, міських програм і заходів. 

Протягом періоду, що підлягав аудиту на забезпечення виконання 
бюджетних програм використано бюджетних коштів на загальну суму 
439 367,828 тис. грн., в тому числі коштів загального фонду – 421 122,328 тис. 
грн., коштів спеціального фонду – 18 245,5 тис. гривень.  

Зокрема: 
- 01.06.2017 – 31.12.2017 – 65 735,63 тис. грн, в тому числі коштів 

загального фонду – 63 782,23 тис. грн, коштів спеціального фонду – 1 953,40 

тис. гривень; 
- 01.01.2018 – 31.12.2018 – 129 588,40 тис. грн, тому числі коштів 

загального фонду – 125 762,57 тис. грн, коштів спеціального фонду – 3 825,83 

тис. гривень; 
- 01.01.2019 – 31.12.2019 – 151 652,96 тис. грн, в тому числі коштів 

загального фонду – 140 606,43 тис. грн, коштів спеціального фонду – 11 046,53 

тис. гривень; 
- 01.01.2020 – 31.08.2020 – 92 390,84 тис. грн, в тому числі коштів 

загального фонду – 90 971,10 тис. грн, коштів спеціального фонду – 1 419,74 

тис. гривень. 
Таблиця 1 

Інформація про фінансування бюджетних програм  
за період з 01.06.2017 по 31.08.2020 

тис. грн 
КПКВК МБ загальна % від в тому числі 
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сума касових 
видатків  

загальної 
суми 

загальний фонд 

% від 
загальної 
суми 
загального 
фонду  

спеціальний 
фонд 

% від 
загальної 
суми 
спеціального 
фонду 

0180/0160 3 426,82 0,78 3 417,69 0,81 9,13 0,05 

1010/1010 117 232,84 26,68 109 613,21 26,03 7 619,63 41,76 

1020/1020 281 234,23 64,01 276 613,95 65,68 4 620,28 25,32 

1030/1030 1 860,00 0,42 1 860,00 0,44 0,00 0,00 

1040/1040 5 553,47 1,26 5 481,91 1,30 71,56 0,39 

1090/1090 7 794,37 1,77 7 591,67 1,80 202,70 1,11 

1170/1150 2 317,33 0,53 2 317,33 0,55 0,00 0,00 

1190/1161 9 420,99 2,14 8 883,94 2,11 537,04 2,94 

1200/___ 398,15 0,09 387,50 0,09 10,64 0,06 

____/1162 95,93 0,02 95,93 0,02 0,00 0,00 

____/1170 1 652,70 0,38 1 652,70 0,39 0,00 0,00 

5031/5031 3 237,53 0,74 3 204,57 0,76 32,96 0,18 

____/7361 5 141,55 1,17 0,00 0,00 5 141,55 28,18 

____/8110 1,92 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 

РАЗОМ 439 367,82 100,00 421 122,33 100,00 18 245,50 100,00 

Питома 
вага, % х х 95,85 х 4,15 х 

 

За результатами аналізу фінансового забезпечення Міського управління 
освіти встановлено, що виконання бюджетних програм забезпечувалося 
практично за рахунок коштів загального фонду. Питома вага видатків 
загального фонду за усіма програми  складає – 95,85 %, за спеціальним фондом 
– 4,15 %. 

Найбільш значні кошти загального фонду отримано та використано на 
виконання програм: 

- «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»/«Надання 
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами» (КПКВК МБ 1020/1020) – 65,68 % від 
загальної суми надхожень; 

- «Дошкільна освiта» / «Надання дошкільної освіти» - 26,03 % від 
загальної суми надходжень. 

На виконання всіх інших програм використано 8,29 % від загальної суми 
надходжень загального фонду.  

Із загального обсягу надходжень спеціального фонду найбільш значні 
коти отримано та використано на виконання програм: 

- «Дошкільна освiта» / «Надання дошкільної освіти» - 41,76 % від 
загальної суми надходжень; 

- «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
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спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»/«Надання 
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами» (КПКВК МБ 1020/1020) – 25,32% від 
загальної суми надхожень; 

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку (КПКВК МБ 7361) – 28,18 

тис. гривень.   
На виконання всіх інших програм використано 4,74 % від загальної суми 

надходжень спеціального фонду.  
 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

 

У 2017-2018 навчальному році в Міському управління освіти розпочали 
свою роботу 16 загальноосвітніх навчальних закладів з денною формою 
навчання, в яких здобували освіту 4 496 учнів. Розрахункова наповнюваність 
класів становить 25 осіб. Фактична наповнюваність у 2017-2018 навчальному 
році склала 19 учнів.  

 У 2018-2019 навчальному році функціонувало 16 загальноосвітніх 
навчальних закладів з денною формою навчання, в яких навчалось 4595 учнів. 
При розрахунковій наповнюваності класів 25 осіб, фактична наповнюваність у 
2018-2019 навчальному році склала 20 учнів.   

У 2019-2020 навчальному році функціонувало 16 загальноосвітніх 
навчальних закладів з денною формою навчання, в яких здобували освіту  4654 
учнів. При розрахунковій наповнюваності класів 25 осіб, фактична 
наповнюваність у 2019-2020 навчальному році склала 20 учнів.   

Наповнюваність класів загальноосвітніх закладів м. Торецька у 2018 році 
не досягає нормативної (25 учнів), передбаченої Формулою розподілу освітньої 
субвенції між місцевими бюджетами, затвердженою постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1088 [16], та в середньому 
становила 20 учнів на 1 клас.  

Слід зазначити, що в розрізі загальноосвітніх навчальних закладів 
найвища наповнюваність класів в ЗЗСО «Художньо-естетична гімназія», яка 
становить 27 учнів на клас, або 108 відсотків. В ЗСО № 3 наповнюваність 
складає 25 учнів на клас, або 100 %. 

Найменша наповнюваність класів у ЗЗСО № 12 – 6 учнів на клас (або 
24%), ЗЗСО № 18 – 9 учнів, або 36%. В ЗЗСО № 13 та ЗЗСО № 21 – 13 учнів на 
клас, або 52%.  

На кінець 2019-2020 навчального року діє 6 малокомплектних шкіл, що 
становить 37,5 відсотків.   

У 2017 році військово-цивільною адміністрацією м. Торецка було вжито 
заходи з реорганізації мережі ЗЗСО та згідно з розпорядженням керівника 
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військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 
19.10.2017 №196р (зі змінами від 04.12.2017 №322р) призупинено діяльність 
Загальноосвітньої школи інтернату І-ІІІ ступенів Торецької міської ради  через 
відсутність учнівського контингенту. 

В ході збору інформації дослідження питання використання потужностей 
навчальних закладів. Так, загальна проектна потужність 16 ЗЗСО становить 
5854 місць. У 2017-2018 навчальному році здобували освіту 4496 учнів, у 2018-

2019 навчальному році – 4595 учнів, 2019-2020 навчальному році – 4654 учня. 
Тобто завантаженість закладів в середньому становить 78,3%. 

Інформацію про загальну потужність ЗЗСО м. Торецьк за 2017-2018, 

2018-2019, 2019-2020 навчальні роки наведена у таблиці 2.  
Таблиця 2 

Інформація про загальну потужність ЗЗСО м. Торецьк 

за 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 навчальні роки 

 

Показник 2017-2018 н. р. 2018-2019 н. р. 
 

2019-2020 н. р. 
  

Наявність ЗЗСО 16 16 16 

Кількість місць (проектна 
потужність закладів) 

5854 5854 5854 

Загальна кількість 
відвідувачів 

4496 4595 4654 

Наповнюваність, % 77 78 80 

 

Потужність стовідсотково використовується лише двома навчальними 
закладами - ЗЗСО № 3, ЗЗСО № 17. Трьома навчальними закладами потужність 
використовується менше ніж 50 %. Зокрема, самий низький відсоток в  ЗЗСО № 
12 – 28,5% (проектна потужність – 172 місця), ЗЗСО № 2 – 44% (проектна 
потужність – 439), ЗЗСО № 13 – 49,8 % (проектна потужність – 297). 

При цьому взагалі відслідковується тенденція до поступового незначного 
збільшення завантаженості.  

Наявність малокомплектних загальноосвітніх закладів приводить до 
необхідності витрачати на одного учня в рік більше бюджетних коштів, ніж в 
інших школах. 

Так, у 2018 році витрати на одного учня малокомплектних шкіл за 
рахунок коштів загального фонду склали в ЗЗСО №12 – 36,8  тис. грн., в ЗЗСО 
№18 – 33,9 тис. гривень. У 2019 році в ЗЗСО №12 – 45,8  тис. грн., в ЗЗСО №18 
– 38,8 тис. гривень. За період з січня по серпень 2020 року відповідно 33,3 тис. 
грн. та 24,9 тис. гривень.  

При цьому, середній показник вартості утримання одного учня склав у 
2018 році – 21,1 тис. грн, 2019 році – 24,1 тис. грн, з січня по серпень 2020 року 
– 15,9 тис. гривень.  

Для вирішення завдань у сфері загальної середньої освіти у 
досліджуваному періоді затверджено бюджетну програму «Надання загальної 
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середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами» (КПКВК МБ 1011020/0611020). 

Метою бюджетної програми є забезпечення надання послуг із загальної 
середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах. 

Проведеним аналізом стану фінансування за вказаною бюджетною 
програмою встановлено, що загальний запланований обсяг бюджетних 
призначень має тенденцію до збільшення.  

Так, потреба в коштах на утримання закладів загальної середньої освіти 
на червень-грудень 2017 року складала 43 710,860 тис. грн., 2018 рік – 

145 444,392 тис. грн, на 2019 рік – 174 290,711 тис. грн., на січень- серпень 2020 
– 133 663,692 тис. гривень.  

При цьому на утримання вказаних закладів рівень фактичного 
надходження бюджетних коштів від затвердженого за червень - грудень 2017 
року становив 65 735,629 тис. грн (96 % від затвердженого); за 2018 рік – 

129 588,400 тис. грн (93% затвердженого); за 2019 рік – 151 652,959 тис. грн. 
(95% від затвердженого), за січень - серпень 2020 року – 92 390,840 тис. грн 
(78% від затвердженого). 

Як зазначено у п.3 Загальних вимог до визначення результативних 
показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерством фінансів 
України від 10.12.2010 № 1536 [20], результативні показники бюджетної 
програми  особлива складова бюджетної програми, яка характеризує хід її 
реалізації, ступень досягнення поставленої мети та виконання завдань 
бюджетної програми. 

 Інформація про виконання результативних показників бюджетної 
програми за КПКВК МБ 1011020/0611020 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами» у 2018-2019 роках наведена в Таблиці 3. 

  

Таблиця 3  
Інформація про виконання результативних показників бюджетної 

програми за КПКВК МБ 1011020/0611020 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами» у 2018-2019 роках 

 
показник 2018 2019 

затверджено 
паспортом 
бюджетних 
призначень 

виконано 
фактично 

затверджено 
паспортом 
бюджетних 
призначень 

виконано 
фактично 

загальний обсяг бюджетних призначень 78 515 290 85 050 959 96 047 811 97 348 179 

загальний фонд 78 358 602 83 815 891 95 831 303 94 138 263 

спеціальний фонд 156 688 1 235 068 216 508 32 009 916 

показники затрат     

кількість закладів 16 16 16 16 



50 

 

Головний державний фінансовий інспектор 

____________ Д. Снідевич  

кількість класів 238 238 234 229 

всього середньорічна кількість ставок 807 807 835,46 819,41 

проведення капітального ремонту 
приміщень та інших обєктів 

- - - 3 

показники продукту     

середньорічна кількість учнів 4236 4 233 4 656 4 712 

середньорічна кількість дітей, охоплених 
літнім оздоровленням 

- - - - 

показники ефективності     

середні витрати на перебування одного 
учня 

18 498 19 801 20 582 19 978 

середні витрати на перебування одного 
учня, якого було оздоровлено 

- - - - 

показники якості     

відсоток охоплення дітей загальною 
середньою освітою 

100 100 100 100 

відсоток дітей, які будуть оздоровлені від 
загальної кількості дітей, які виявили 
бажання оздоровитися  

- - - - 

 

Як зазначено в Таблиці 3, у 2018 році при виконанні результативних 
показників по кількості класів та середньорічної кількості педагогічних ставок 
перевищено показник ефективності, який характеризується сумою середніх 
витрат на перебування одного учня в загальноосвітньому навчальному закладі. 
У 2019 році не досягнуто заплановані показники затрат - по кількості класів, 
середньорічної кількості ставок, та, як наслідок витрати на перебування одного 
учня  в загальноосвітньому навчальному закладі, за результатами року меншій 
від запланованого, що характеризує співвідношення між одержаним продуктом 
та витраченим ресурсом.   

«Надання дошкільної освіти» 

Для задоволення потреб населення в м. Торецьку у досліджуваному 
періоді діяли 14 закладів дошкільної освіти, з 2018 року функціонують 13 ЗДО. 
Всі заклади перебувають у комунальній власності військово-цивільної 
адміністрації. 

Середній показник вартості утримання однієї дитини складав: червень-

грудень 2017 року – 2,5 тис. грн, у 2018 році – 24,47 тис. грн, у 2019 році – 

29,36 тис. грн, за січень-серпень 2020 року – 21,85 тис. гривень. 
Витрати на перебування одного вихованця в ЗДО за період з червня 2017 

року по червень 2020 року наведені в Таблиці 4.      
Таблиця 4 

Витрати на перебування одного вихованця в закладах дошкільної освіти 
м. Торецьк з червня 2017 року по червень 2020 року 

грн. 
заклад освіти червень-грудень 

2017 

2018 2019 січень-серпень 
2020 

ЗДО №1 2 974 26 112 32 147 23 317 

ЗДО №2 3 856 0 0 0 

ЗДО №3 5 073 35 058 32 942 25 326 

ЗДО №4 3 308 27 938 43 731 41 465 



51 

 

Головний державний фінансовий інспектор 

____________ Д. Снідевич  

ЗДО №5 1 346 25 866 26 971 19 413 

ЗДО №6 2 750 23 140 30 249 19 838 

ЗДО №7 2 391 21 437 24 167 17 762 

ЗДО №8 1 936 19 624 24 949 15 836 

ЗДО №9 1 058 22 363 24 594 17 455 

ЗДО №10 3 697 25 961 30 426 24 706 

ЗДО №11 2 486 20 465 23 778 18 304 

ЗДО №12 1 029 16 711 22 372 16 345 

ЗДО №14 844 27 012 31 119 21 196 

ЗДО №15 2 281 26 410 34 248 23 140 

 

 В ході аудиту досліджено питання використання потужностей закладів 
дошкільної освіти. Так, загальна проектна потужність ЗДО становить 1401 
місце. В період з червня по грудень 2017 року ЗДО відвідували 1482 дитини, у 
2018 році – 1430 дітей, у 2019 році – 1344 дитини, з січня по серпень 2020 року 
– 1283 дитини. 

У досліджуваному періоді прослідковується тенденція до зменшення 
кількості дітей, що відвідують дитячі садки від 1482 (у червні-грудні 2017 року) 
до 1283 (у січні-серпні 2020 року), та відповідно зменшення завантаженості 
ЗДО з 106 % до 92 %.  

При цьому завантаженість 100 і більше відсотків складає в 4 дитячих 
садках  м. Торецька (ЗДО № 7, ЗДО № 8, ЗДО № 9, ЗДО № 11).    

В той же час, найменша завантаженість в ДЗО № 4 – 46 % та, як наслідок, 
по даному дошкільному закладу найвища вартість утримання одного вихованця 
– у 2019 році – 43,7 тис. грн., січень-серпень 2020 року – 41,5 тис. гривень, при 
середньому показнику - 29,36 тис. грн. та  21,85 тис. гривень відповідно. 

Інформація про використання потужностей закладів дошкільної освіти 
Міського управління освіти ВЦА м. Торецьк за період з червня 2017 року по 
червень 2020 року наведена в Таблиці 5. 
 

Таблиця 5 

Використання потужностей закладів дошкільної освіти 

Міського управління освіти ВЦА м. Торецьк за період  
з червня 2017 року по червень 2020 року 

 

Назва 
ЗДО  

Планова 
потужніст
ь 
(кількість
) 

Фактична кількість 

місц
ь 

гру
п 

червень-

грудень 2017 
року 

2018 рік 2019 рік січень-серпень 
2020 року 

 

діти гр
уп
и 

%  діти гру
пи 

%  діти гру
пи 

%  діти гру
пи 

%  

міська місцевість 
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ЗДО № 1 143 8 150 8 105 145 8 101 132 8 92 130 8 91 

ЗДО № 2 24 2 28 2 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗДО № 3 72 4 61 4 85 61 4 85 68 4 94 60 4 83 

ЗДО № 4 43 2 46 2 107 37 2 86 27 2 63 20 2 46 

ЗДО № 5 110 6 120 6 109 105 6 95 105 6 95 100 6 91 

ЗДО № 6 145 7 137 7 94 133 7 92 113 7 78 115 7 79 

ЗДО № 7 95 5 106 5 111 97 5 102 101 5 106 95 5 100 

ЗДО № 8 120 6 156 6 130 140 6 116 134 6 111 133 6 111 

ЗДО № 9 140 8 170 8 121 165 8 118 160 8 114 152 8 108 

ЗДО № 10 66 3 60 3 91 61 3 92 59 3 89 53 3 80 

ЗДО № 11 105 6 124 6 114 124 6 114 119 6 113 107 6 102 

ЗДО № 12 41 2 50 2 122 50 2 122 42 2 102 40 2 97 

ЗДО № 14 107 6 120 6 112 115 6 107 111 6 104 105 6 98 

ЗДО № 15 125 8 137 8 110 132 8 105 112 8 90 115 8 92 

ЗЗСО №7 25 1 0 0 0 26 1 104 25 1 100 25 1 100 

ЗЗСО № 
18 

20 1 17 1 85 19 1 95 15 1 75 13 1 65 

ЗЗСО № 
20 

20 1 0 0 0 20 1 100 21 1 105 20 1 100 

Всього  1401 76 1482 76 106 1430 74 102 1344 74 96 1283 74 92 

 

Одним з основних напрямків використання фінансових ресурсів є 
спрямування їх на проведення ремонтно-будівельних робіт закладів освіти. Під 
час проведення державного аудиту досліджено використання бюджетних 
коштів, спрямованих на капітальний ремонт будівлі Опорного закладу 
«Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6" військово-цивільної 
адміністрації міста Торецьк Донецької області за адресою: Донецька обл, 
м.Торецьк, вул.Маяковського, 15». Фінансування робіт здійснювалось за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та коштів бюджету 
м. Торецьк (на умовах спільного фінансування) в рамках реалізації 
інвестиційних програм та проектів, визначених Переліком інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 
році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, в тому числі 
тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 
2019 року, який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
15 травня 2019 року  № 351-р (із змінами в редакції розпорядження Кабінету 
Міністрів України № 492-р від 05.07.2019). 

За результатами проведених відкритих торгів (UA-2019-08-05-001365-b) 

Міським управлінням освіти укладено договір на виконання підрядних робіт 
від 09.10.2019 № 17-Т з підрядною організацією ТОВ «АВТОІНТЕРСТРОЙ». 
Вартість робіт з урахуванням внесених змін складає 59 244,82 тис. гривень. У 
досліджуваному періоді касові видатки по об’єкту склали 32 264 654,66 тис. 
гривень, з них кошти ДФРР -  27 123 108,78 грн (52,8%), кошти місцевого 
бюджету - 5 141 546,88 грн (65,6 %). Ремонтні роботи не завершені та 
тривають. 

Під час аудиту згідно з наказом начальника Міського управління освіти 
від 04.02.2021 № 16/1-аг у присутності залученого фахівця ФОП Татарін Павло 
Валерійович  проведено вибірково контрольний огляд робіт по об’єкту 
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«Капітальний ремонт будівлі Опорного закладу «Торецька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №6» військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 
Донкцької області за адресою: Донецька обл., м.Торецьк, вул.Маяковського, 
15». За результатами контрольного огляду розбіжностей не встановлено.  

На запит Управління підрядною організацією надані первинні документи, 
що підтверджують роботу машин та механізмів, використання та списання 
матеріалів при виконанні вказаних ремонтних робіт. Вибірковим дослідженням 
правильності розрахунків за виконані роботи, застосування одиничних 
розцінок, правильності визначення матеріальних витрат, включених до актів 
приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в, встановлено випадки не 
підтвердження первинними документами роботу машин та механізмів, а також 
використання будівельних матеріалів, включених до актів ф. КБ-2в № 1 та № 2 
за грудень 219 року на загальну суму 460,085 тис. гривень, що призвело до 
неефективного використання бюджетних коштів та зайвої сплати коштів 
підрядній організації ТОВ «АВТОІНТЕРСТРОЙ». Тим самим порушено 
п.6.4.4.1 Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), 

затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 

В ході аудиту вжитими заходами виявлена сума завищеної вартості робіт 
відшкодована ТОВ «АВТОІНТЕРСТРОЙ» у повному обсязі.  

 

Окремі факти допущення учасниками бюджетного процесу недоліків при 
плануванні та виконанні міського бюджету, призводять до додатково 

навантаження на міський бюджет. 
 
 

В ході аудиту вибірково досліджено питання щодо дотримання 
законодавства в частині здійснення видатків на виплату матеріальної допомоги 
на оздоровлення в працівникам ВЦА м. Торецьк.    

Частиною 7 статті 3  Закону про ВЦА  визначено, що фінансування 
діяльності військово-цивільних адміністрацій населених пунктів здійснюється 
за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. 

Відповідно до п 4 Порядку фінансового забезпечення діяльності 
військово-цивільних адміністрацій, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 207  розмір заробітної плати 
працівників обласних та районних військово-цивільних адміністрацій 
визначається згідно з умовами оплати праці, встановленими для відповідних 
працівників районної та обласної держадміністрацій, а працівників військово-

цивільних адміністрацій населених пунктів - умовами оплати праці, 
встановленими для працівників відповідних органів місцевого самоврядування. 

Частина 5 статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування»  від 07.06.2001 № 2493-ІІІ [10] (далі — Закон № 2493-ІІІ) 
визначає, що посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна 
відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законами України не 
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передбачено тривалішої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення у 
розмірі посадового окладу. 

При дослідженні питання щодо дотримання законодавства в 
частині  здійснення видатків на виплату матеріальної допомоги  встановлені 
випадки виплати  працівникам  ВЦА  матеріальної допомоги на оздоровлення в 
розмірі середньомісячної заробітної плати за 2018-2020 роки, а не в розмірі 
посадового окладу, що не узгоджується з вимогами частини п'ятої статті 21 

Закону № 2493-ІІІ [10]. 

Разом з тим, відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів 
України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та 
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та Інших органів» [18 ]  (далі — Постанова № 268) умови 
оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом 
місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці, встановлених цією 
постановою, і схем посадових окладів згідно з додатками 

Згідно з пунктом 2 Постанови надано право керівникам органів, 
зазначених у пункті 1 Постанови, у межах затвердженого фонду оплати праці 
надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-

побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної 
відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати 
працівника (місячного грошового забезпечення військовослужбовців осіб 
начальницького складу). 

Слід зазначити, що у разі суперечності норм підзаконного нормативно-

правового акта нормам закону слід застосовувати норми закону, оскільки він 
має вищу юридичну силу. 

Оскільки згідно з частиною третьою статті 7 Закону № 2493-ІІІ на 
посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства 
України про працю з урахуванням особливостей, передбачених Законом 
№ 2493-ІІІ, то допомога на оздоровлення має виплачуватися у розмірі 
посадового окладу. 

Національне агентство України з питань державної служби у своєму 
роз’ясненні від 03.08.2020 № 111 р/з [29] однозначно стверджує, що 
матеріальна допомога на оздоровлення виплачується у розмірі посадового 
окладу. 

Відповідно до ст. 21 Закону України № 2493 «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» умови оплати праці посадових осіб місцевого 
самоврядування визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Згідно з п.1 постанови КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування 
структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, 
органів прокуратури, судів та інших органів» умови оплати праці посадових 
осіб місцевого самоврядування мають визначатися органом місцевого 
самоврядування виходячи з умов оплати праці,  встановлених цією постановою 
і схем посадових окладів (додатки 48-54 і 57). 
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Згідно  п. 2  цієї постанови  керівнику надано право надавати працівникам 
матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у 
розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.  

Також виходячи з положень ст. 8 Закону від 24.03.95 № 108/95-ВР «Про 
оплату праці» умови та розмір оплати працівників установ та організацій, що 
фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України. Тобто 
очільники рад усіх рівнів, їх виконавчих органів, а також об’єднаних 
територіальних  громад у питаннях щодо виплати працівникам допомоги для 
оздоровлення мають керуватися пп. 3 п. 2 Постанови № 268. 

У листі Мінекономіки від 06.04.2020 № 3511-06/22904-09  зазначено, що 
допомога на оздоровлення в розмірі середньомісячного заробітку передбачена 
постановою КМУ № 268, та допомога в розмірі посадового окладу передбачена 
ст. 21 Закону № 2493, є однією й тією самою допомогою. Однак обов’язковою 
(гарантованою) є виплата в розмірі посадового окладу. За наявності коштів ця 
допомога може бути виплачена в розмірі, що не перевищує розміру 
середньомісячного заробітку працівника. Відповідно до Положення про 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 
затвердженого постановою КМУ від 20.08.2014 № 459  одним із завдань, 
покладених на Міністерства економіки  є розроблення та внесення в 
установленому порядку пропозицій щодо визначення умов оплати праці 
працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються з 
державного бюджету. 

У роз’яснені Нацдержслужби від 03.08.2020 стверджується що виплата 
допомоги на оздоровлення посадовим особам місцевого самоврядування 
виплачується лише в розмірі посадового окладу, як це передбачено у ст. 21 
Закону № 2493. 

Аргументом для цього є лист Мін’юсту від 30.01.09 №11-35267-18, згідно 
з яким у разі суперечності норм підзаконного нормативно-правового акта 
нормам закону слід застосовувати норми закону, оскільки він має вищу 
юридичну силу. У цьому листі йдеться про практику застосування норм права в 
разі колізії, тобто неузгодженності між чинними нормативно-правовими 
актами, їх суперечність щодо одного й того самого предмета регулювання, а 
також між двома або більше формально чинними нормами права, прийнятими з 
того самого питання. 

Проте щодо визначення розміру передбаченої законом та рішенням уряду 
виплати допомоги для оздоровлення колізії немає, оскільки рішення КМУ 
ухвалено з повним дотриманням як трудового так і спеціального законодавства. 
Також Мін’юст у згаданому листі зазначає: листи міністерств не встановлюють 
норм права і мають інформативний характер. 

Звертаємо увагу, що відповідно до Положення про Національне агенство 
України з питань державної служби, затвердженого постановою КМУ від 
01.10.2014 № 500, до завдань цього агенства належить розроблення та внесення 
в установленному порядку  КМУ схеми посадових окладів на посадах 
держслужби, положення про застосування стимулюючих виплат 



56 

 

Головний державний фінансовий інспектор 

____________ Д. Снідевич  

держслужбовців, а також погодження розроблених Мінсоцполітики проектів 
нормативно-правових актів щодо умов і розмірів оплати праці працівників 
ОМС.  

Як бачимо, повноваженнями надання роз’яснень щодо оплати праці 
працівників держорганів та ОМС Нацдержслужба не наділена, тому таке вільне 
трактування «оплатних» норм є некоректним. 

У разі застосування вищезгаданого роз’яснення Нацдержслудби в ОМС 
порушаться в бік погіршення норми матеріального права працівників, що є не 
припустимим так як повністю відповідають нормам чинного законодавства. 

Згідно ст. 1 та ст. 2 Закону № 108 «Про оплату праці» допомога на 
оздоровлення входить до структури заробітної плати, є її складовою та має 
виплачуватися згідно умовами колективного договору (додаток 2).  

Відповідно до п. 4 постанови КМУ від 15.04.2015 № 207 розмір заробітної 
плати працівників військово-цивільних адміністрацій населених пунктів 
визначається умовами праці, встановленими для працівників відповідних 
органів місцевого самоврядування. В нашому випадку це постанова КМУ від 
09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 
(додатки 50, 55 і 57). 

Роз`яснення правомірності виплати матеріальної допомоги на 
оздоровлення  в розмірі  середньомісячної заробітної  плати надані в журналі 
«Баланс-бюджет» № 37 від 07.09.2020. 

Слід зазначити, ВЦА м. Торецька що при плануванні видатків на оплату 
праці до розрахунку потреби в бюджетних асигнуваннях та до затвердженого 
кошторису  на 2018-2020 роки включено видатки на виплату  матеріальної 
допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати (додається), а не в 
розмірі посадового окладу, тим самим не дотримано вимоги п. 29 постанови 
кабінету міністрів України від 28.02 2002 № 228 «Про затвердження Порядку 
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів 
бюджетних установ». Зазначене призвело до додаткового навантаження на 
місцевий бюджет близько  400 тис. гривень. 

 

 

Стан надання соціальних гарантій у сфері житлово-комунального 
господарства 

 

 

Для забезпечення реалізації державної політики у сфері управління  
житлово-комунального  господарства територіальної громади міста  у ВЦА м. 
Торецька здійснює управління житлово-комунального господарства військово-

цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (далі по тексту УЖКГ 
м. Торецьк)  

Для задоволення потреб населення міста до комунальних підприємств  м. 
Торецьк,  відносяться: 
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- Автотранспортне Комунальне підприємство "Комунальник" Торецької 
міської ради  (далі по тексту АКП "Комунальник") 

- Комунальне Підприємство "Торецьккомсервіс" Торецької міської ради 

Під час аудиту здійснено вихід на комунальне підприємство для збору 
інформації. Так під час збору інформації щодо статутної діяльності 
встановлено:  

В ході збору інформації встановлено, що АКП "Комунальник", здійснює 
свою діяльність відповідно до статуту, законів України, рішень міської ради, 
розпоряджень керівника Військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 
Донецької області.   

Відповідно до статуту АКП "Комунальник" створено з метою  здійснення 
ринкових взаємовідносин та одержання прибутку на основі задоволення потреб 
громадян, підприємств, установ, організацій, інших закладів у продукції, що 
виробляє, та послугах, що виконуються у сферах, які визначені предметом 
діяльності Підприємства (п 3.1). 

Автотранспортне Комунальне підприємство "Комунальник" 
Торецької міської ради, предметом діяльності – вивезення та 
знешкодження побутових відходів, ліквідація стихійних звалищ. 

У періоді що підлягає дослідженню підприємство має необоротних 
активів у тому числі  у 2017 році у сумі 819,4 тис. грн. у 2018 у сумі – 3620,5 

тис. грн. що на 2801,10 тис. грн. більше ніж в попередньому періоді або  
збільшено майже в 5 разів, 2019 – у сумі 6125,9 тис. грн. збільшилось на 2505,9 
тис. грн. або майже в 2 рази.  

Чистий дохід від реалізації продукції склав: у 2017 році - 4529,7 тис. грн., 
у 2018 році -6184,0 тис. грн. що на 1654,3 тис. грн. більше(+36,5%) 
попереднього року, 2019 році 8397,5 тис. грн. більше на 2213,5 тис. грн. або 
(+35%). 

Собівартість реалізованої продукції склала у 2017 році 4153,6 тис. грн., у 
2018році – 5347,1 тис. грн. що на  1193,5 тис. грн. більше ніж в попередньому 
періоді ( +28%), у 2019 році - 6247,0 тис. грн. більше на 899,9 тис. грн.( 
+16,83%). 

Разом доходи підприємства склали у 2017 році – 5611,2 тис. грн., у 2018 
році – 7266,4 тис. грн. що на 1655,2 тис. грн. більше результату попереднього 
періоду (+29,5%), у 2019 році – 9648,0 тис. грн. збільшився прибуток на 2381,6 
тис. грн. (+32,8%). 

Чистий прибуток (за закінчений поточний період) у  періоді з 2017 по 
2019 рік має позитивну динаміку, якщо  у 2017 році він складає  148,20 тис. рн.. 
то у  2019  він вже складає 884,5 тис. грн, тобто збільшився майже у 6 разів. 

У періоді що підлягав дослідженню підприємство отримувало дотації, 
субвенції або інші надходження із бюджету м. Торецьк гроші надходили за 
такими програмами, як благоустрій населених пунктів, забезпечення 
функціонування комбінатів комунальних підприємств, утримання та розвиток 
автомобільних доріг, інша діяльність у сфері екології та охорони природних 
ресурсів, тощо. 
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Підприємство отримало за період з 01.06.2017 по 31.08.2020 коштів 
міського бюджету  у загальній сумі 5 535,25 тис. грн., а саме: 2017 рік – 598,62 

тис. грн., 2018 – 918,56 тис. грн., 2019- 3984,67 тис. грн., за 8 місяців 2020 року 
33,34 тис. грн.. 

Отримані бюджетні кошти підприємство використовувало, як на поточні 
так і на капітальні видатки, так у 2017 році – поточні видатки склали 585,78 
тоді як капітальні 12,84 тис. грн. питома вага 0,02%, у 2018  році поточні 
видатки склали 912,14 тис. грн., тоді як капітальні - 6,42 тис. грн. питома вага 
0,01%), тоді як у 2019 капітальні видатки клали 3 537,00 тис. грн., поточні 
447,68 тис. грн.,   питома вага капітальних видатків у структурі витрачання 
коштів міського бюджету склала 88,8 %. 

Розподіл доходів викладено у таблиці  
 

Від послуг  2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

  

доход
и 

витрат
и доходи витрати 

доход
и 

витрат
и доходи витрати 

Вивезення ТПВ 3983,7 3867,6 5228,1 4638,7 7630,7 5905,1 8168,0 7148,8 

Вивезення РПВ 40,3 111,0 38,8 110,2 55,1 121,9 29,0 81,0 

Складування ТПВ на 
полігоні 55,1 710,8 82,9 733,5 66,1 825,0 85,8 858,7 

Благоустрій 383,8   740,9   311,6   666,3   

 

 Тобто спостерігається стрімке зростання матеріально технічної бази 
підприємства, видатки спрямовуються на збільшення основоного капіталу, та 
поліпшення матеріально техничної бази підприємства, як запоруки його 
нормального функціонування, та прибутковосту у подальшому. 

У період що підлягає дослідженню обсяг реалізованої послуги  з 
вивезення ТПВ склав 132,93 тис. куб.м, так у за червень – грудень 2017 році- 
26,27 тис. куб.м, у 2018- 38,04 тис. куб.м, 2019 – 40,27  тис. грн., за січень – 

серпень 2020 року – 28,34 тис. куб.м.  
У періоді, що підлягав дослідженню діє тарифи затверджені відповідними 

радами м. Торецьк, на вивезення ТПВ, складування,  а саме  дія в періоді з 
01.06.2017 по 01.09.2017- Рішення від 16.02.2015 № 6/62-16 на вивезення ТПВ, 
складування тариф для населення та бюджетних організацій складає -74,27 грн/ 
м3 , для інших організацій -83,95 тис. гривень.  

У період з 01.09.2017 по 31.08.2020 Розпорядженням  керівника ВЦА № 
38 від 12.09.2017 затверджено тариф на вивіз ТПВ для населення та бюджетних 
підприємств на рівні  89,9 грн/ м3 , ля інших на рівні 101,48 грн/ м3 

, 

Розпорядженням  від 02.04.2018 № 188р внесено зміни  та встановлено тариф 
для населення та бюджетних організацій у сумі – 102,72 грн/м3, для інших 
споживачів на рівні 120,12 грн/м3,Розпорядженням від 28.01.2019 №77р 
внесено зміни діючий тариф для населення та бюджетних підприємств склав 
157,28 грн/м3, для інших користувачів – 177,80 грн/м3. 

 Дінаміка зросту окупності тарифів наведена у Таблиці 2. 
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Таблиця . Інформація про рівень окупаємості тарифів на поводження з 
побутовими відходами АКП "Комунальник". 

Період 

Діючий 
тариф з 

ПДВ, 
грн. 

Рентабельніст
ь у діючому 

тарифі (15%), 
грн 

Собівартіст
ь діючого 

тарифу, грн. 

Фактична 
собівартість

, грн. 

% 

окупаємост
і 

червень 2017р. 74,2716 8,0730 53,82 87,01 61,9 

липень 2017р. 74,2716 8,0730 53,82 85,14 63,2 

серпень 2017р. 74,2716 8,0730 53,82 83,27 64,6 

вересень 2017р. 74,2716 8,0730 53,82 74,48 72,3 

жовтень 2017р. 89,9 9,7725 65,15 88,14 73,9 

листопад 2017р. 89,9 9,7725 65,15 104,57 62,3 

грудень 2017р. 89,9 9,7725 65,15 100,98 64,5 

січень 2018р. 89,9 9,7725 65,15 109,55 59,5 

лютий 2018р. 89,9 9,7725 65,15 105,18 61,9 

березень 2018р. 89,9 9,7725 65,15 110,73 58,8 

квітень 2018р. 89,9 9,7725 65,15 172,89 37,7 

травень 2018р. 106,72 11,6010 77,34 103,49 74,7 

червень 2018р. 106,72 11,6010 77,34 110,08 70,3 

липень 2018р. 106,72 11,6010 77,34 126,79 61,0 

серпень 2018р. 106,72 11,6010 77,34 118,1 65,5 

вересень 2018р. 106,72 11,6010 77,34 138,66 55,8 

жовтень 2018р. 106,72 11,6010 77,34 128,93 60,0 

листопад 2018р. 106,72 11,6010 77,34 132,58 58,3 

грудень 2018р. 106,72 11,6010 77,34 132,97 58,2 

січень 2019р. 106,72 11,6010 77,34 151,91 50,9 

лютий 2019р. 157,2885 17,0966 113,9772 129,94 87,7 

березень 2019 р. 157,2885 17,0966 113,9772 127,29 89,5 

квітень 2019 р. 157,2885 17,0966 113,9772 128,26 88,9 

травень 2019 р. 157,2885 17,0966 113,9772 132,74 85,9 

червень 2019 р. 157,2885 17,0966 113,9772 150,95 75,5 

липень 2019 р. 157,2885 17,0966 113,9772 165,67 68,8 

серпень 2019 р. 157,2885 17,0966 113,9772 146,44 77,8 

вересень 2019 р. 157,2885 17,0966 113,9772 164,04 69,5 

жовтень 2019 р. 157,2885 17,0966 113,9772 150,37 75,8 

листопад 2019 р. 157,2885 17,0966 113,9772 159,1 71,6 

грудень 2019 р. 157,2885 17,0966 113,9772 155,91 73,1 

січень 2020 р. 157,2885 17,0966 113,9772 147,72 77,2 

лютий 2020 р. 157,2885 17,0966 113,9772 167,68 68,0 

березень 2020 р. 157,2885 17,0966 113,9772 163,84 69,6 

квітень 2020 р. 157,2885 17,0966 113,9772 154,9 73,6 

травень 2020 р. 157,2885 17,0966 113,9772 160,06 71,2 

червень 2020 р. 157,2885 17,0966 113,9772 174,78 65,2 

липень 2020 р. 157,2885 17,0966 113,9772 161,01 70,8 
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серпень 2020 р. 157,2885 17,0966 113,9772 172,43 66,1 

 

Аналізом наведених даних досліджено, що фактична собівартість діючих 
тарифів склала на початок періоду а саме у червні 2017 року – 53,82 грн тоді як 
на кінець періоду складає 172,43 грн тобто спостерігається зміни в бік 
збільшення майже у 3,5 рази, рентабельність у діючих тарифів склал на початок 
період 8,073 червень 2017, тоді як у серпні 2020 року – 17,0966 грн, що має 
позитивний характер, Відсоток окупності діючому  тарифі суттєво не 
змінюється, та складає у червні 2017 року -61,9%. 

Інформація щодо обсягів реалізованих послуг та отримання  за 
нарахуваннями за наданими послугами наведено у Таблиці 3. 

Таблиця 3. Порівняльний аналіз щодо обсягів  наданих послуг та 
отриманої сплати за них. 

Період 

Обсяг 
реалізованої 

послуги, куб.м 

Нараховано 
за місяць 

(населення 
та ПП і 

організації) з 
ПДВ, грн. 

Отримано за 
місяць 

(населення та 
ПП і 

організації) з 
ПДВ, грн. 

%, 

отримання 
щодо 

нарахування  

червень 2017р. 3318,1 370068,35 209841,29 56,70 

липень 2017р. 3332,7 368341,28 331400,8 89,97 

серпень 2017р. 3485,6 362531,22 637524 175,85 

вересень 2017р. 4783,6 390886,88 453523,98 116,02 

жовтень 2017р. 3969,5 504697,25 485157,09 96,13 

листопад 2017р. 3368,8 441415,75 337043,72 76,36 

грудень 2017р. 4021,2 478469,42 436362,47 91,20 

січень 2018р. 3517 474098,15 414254,83 87,38 

лютий 2018р. 3463,7 470976,59 506043,87 107,45 

березень 2018р. 3476,7 478753,85 274926,32 57,43 

квітень 2018р. 2067,9 479567,52 769821,16 160,52 

травень 2018р. 3765,2 564993,02 474675,82 84,01 

червень 2018р. 3189 563902 369091,22 65,45 

липень 2018р. 2805,9 570991,47 503342,61 88,15 

серпень 2018р. 3066,7 565316,13 492938,73 87,20 

вересень 2018р. 2778,6 548209,57 496352,36 90,54 

жовтень 2018р. 3351,9 569034,61 577279,06 101,45 

листопад 2018р. 3318,3 563571,71 534430,63 94,83 

грудень 2018р. 3237,9 555090,07 600625,16 108,20 

січень 2019р. 3003,7 555007,04 512419,77 92,33 

лютий 2019р. 2943,8 660183,93 560965,04 84,97 

березень 2019 р. 3524 795225,26 631876,47 79,46 

квітень 2019 р. 3550 822809,79 641538,76 77,97 

травень 2019 р. 3748 814503,97 770197,81 94,56 

червень 2019 р. 2963,8 812832,47 586193,52 72,12 

липень 2019 р. 3319,3 813576,66 781845,17 96,10 

серпень 2019 р. 3220,9 824122,12 719651,14 87,32 
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вересень 2019 р. 2951,3 818453,19 747091,31 91,28 

жовтень 2019 р. 3730 825442,94 752701,47 91,19 

листопад 2019 р. 3512,8 806623,76 788749,13 97,78 

грудень 2019 р. 3797,6 820271,76 834308,83 101,71 

січень 2020 р. 3772,5 784645,53 776792,83 99,00 

лютий 2020 р. 3215 768667,84 709391,45 92,29 

березень 2020 р. 3492,2 771719,38 668424,88 86,62 

квітень 2020 р. 3381,6 783530,75 655156,69 83,62 

травень 2020 р. 3340,7 792732,07 694992,95 87,67 

червень 2020 р. 3452,7 802026,52 716671,87 89,36 

липень 2020 р. 3835,1 814955,35 801914,01 98,40 

серпень 2020 р. 3854,4 804197,62 709011,31 88,16 

 

Аналізом даних наведених у Таблиці 3, можно зробити висновок що 
підприємство у періоді з 01.06.2017 по 31.08.2020 має постійний попит на  
послуги що надає,обсяги реалізованої послуги має постійний ріст, сплата за 
послуги у періоді збільшилось  56,7 % до 88,16 та  має позитивну динамику. 

 

За результатом збору даних в КП «Комунальник» можно зробити 
висновок,що підприємство має стали розвиток, спостерігається стрімке 

зростання матеріально технічної бази підприємства, видатки спрямовуються на 
збільшення основного капіталу, та поліпшення матеріально технічної бази 
підприємства, як запоруки його нормального функціонування, та прибутковості 
у подальшому. 

 

Комунальне Підприємство "Торецьккомсервіс" Торецької міської 
ради  - обслуговування ліній зовнішнього освітлення;  утримання доріг, 
дорожніх знаків, табличок, світлофорів тощо, ритуальні послуги, транспортні 
послуги, благоустрій, зовнішній благоустрій, зовнішнє освітлення. 

У періоді що підлягає дослідженню підприємство має необоротних 
активів у тому числі  у 2017 році у сумі 424,03 тис. грн. у 2018 у сумі – 411,28 

тис. грн. що на  11,75 тис. грн. більше ніж в попередньому періоді  ( -3%), 2019 

– у сумі 382,54  тис. грн. мегьше  на 28,74 тис. грн. (-6,9%).  

Чистий дохід від реалізації продукції склав: у 2017 році – 1177,6 тис. грн., 
у 2018 році -2284,7 тис. грн. що на 1107,1 тис. грн. більше(+94%) попереднього 
року, 2019 році 2422,5  тис. грн. більше на 137,8 тис. грн. або (+6,0%). 

Собівартість реалізованої продукції склала у 2017 році 1958,5 тис. грн., у 
2018році – 3113,5 тис. грн. що на  1155,0 тис. грн. більше ніж в попередньому 
періоді ( +58%), у 2019 році – 3082,8 тис. грн меньше на 30,7 тис. грн.( -1,0%). 

Разом доходи підприємства склали у 2017 році – 12256,6 тис. грн., у 2018 
році – 13654,3 тис. грн. що на 1397,7 тис. грн. більше результату попереднього 
періоду (+11,4%), у 2019 році – 13473,9 тис. грн. зменшився прибуток на 180,4 
тис. грн. (-1,32%). 
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Чистий прибуток (за закінчений поточний період) у  періоді з 2017 по 
2019 рік  підприємство не мало, збиток підприємства має динаміку до зросту, 
якщо  у 2017 році він складає  65,2 тис. грн.. то у  2018 році він вже складає 
626,0 тис. грн, тобто збільшився майже у 10 разів, у 2019 році збиток склав 
481,4 тис. грн., що менше за попередній рік 1,5 раза. 

Витрати підприємства склали у 2017 році- 12350,6 тис. грн., 2018 році 
14265,5 тис. грн. що на 1914,9 тис. грн. більше ніж в попередньому (+15%), 
2019 – 13949,6 що на 315,9 тис. грн., менш ніж в 2018 (-2,2%).  

У періоді що підлягав дослідженню підприємство отримувало дотації, 
субвенції або інші надходження із бюджету м. Торецьк гроші надходили за 
такими програмами, як благоустрій населених пунктів, забезпечення 
функціонування комбінатів комунальних підприємств, інша діяльність 
пов’язана з експлуатацією об’єктів ЖКХ тощо. 

Підприємство отримало за період з 01.06.2017 по 31.08.2020 коштів 
міського бюджету  у загальній сумі 5 733,38 тис. грн., а саме: 2017 рік – 

1 125,67 тис. грн., 2018 – 3630,81  тис. грн., 2019- 748,87 тис. грн., за 8 місяців 
2020 року 228,021 тис. грн.. 

Отримані бюджетні кошти підприємство використовувало, як на поточні 
так і на капітальні видатки, так у 2017 році – поточні видатки склали 887,09 
тоді як 820,94 тис. грн., тоді як капітальні – 2809,8 тис. грн. питома вага 77,3%), 
тоді як у 2019 капітальні видатки клали 353,47 тис. грн., поточні 395,39 тис. 
грн.,   питома вага капітальних видатків у структурі витрачання коштів 
міського бюджету склала 48,2 %. 

Так, розпорядження керівника ВЦА м. Торецьк № 47 від 14.09.2017 «Про 
затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста 
Торецька на 2017 рік». Метою Програми є забезпечення стабільної і 
беззбиткової діяльності комунальних підприємств відповідно до  їх 
функціональних призначень для забезпечення належного санітарного та 
екологічного стану в місті та виконання робіт з благоустрою міста, шляхом 
надання фінансової підтримки комунальним підприємствам. Напрям 
використання коштів – погашення заборгованості по заробітній платі 
працівникам комунальних підприємств. ІЗ бюджету м. Торецьк   виділенно 
фінансової підтримки Комунальному  підприємству  «Торецьккомсервіс» 
Торецької міської ради на погашення заборгованості по заробітній платі у сумі 
269,0 тис. грн.    

Статуту Комунального  підприємства  «Торецьккомсервіс» Торецької 
міської ради, затверджено рішенням Торецької міської ради від 25.03.2016 № 
6/80-30 «Про затвердження Статутів комунальних підприємств міста» .   

Виділення коштів з бюджету м. Торецьк на утримання (покриття 
поточних витрат підприємства) свідчить про те що підприємство здійснюючи 
свою господарську діяльність не здатне покривати свої витрати та як наслідок 
постійно залежить від фінансової підтримки 
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ІІІ. Результати аудиторського дослідження 

 

Гіпотеза 1. Значна кількість проектів та низький рівень їх реалізації 
призводить до неефективного використання бюджетних коштів.  

Для проведення всіх видів ремонтно-будівельних робіт, зокрема й 
капітального ремонту, необхідна проектно-кошторисна документація. 
Проектно-кошторисна документація це комплекс документів, які розкривають 
сутність проекту та містять обґрунтування його доцільності і можливості бути 
реалізованим; документація, яка містить текстові та графічні матеріали і 
визначає архітектурні, функціонально-технологічні, конструктивні та 
інженерно-технічні рішення для забезпечення будівництва, реконструкції та / 
або технічного переоснащення об’єктів капітального будівництва та 
інженерних комунікацій. Зміст і обсяг проектно-кошторисної документації  
(далі по тексту - ПКД) для окремих об’єктів будівництва визначаються 
нормативними документами, інструкціями з розробки проектів і кошторисів.  

За  досліджуваний період  проведено оцінку ефективності використання 
бюджетних коштів, спрямованих на виготовлення ПКД. 

В ході аудиту отримано інформацію від Управління житлово-

комунального господарства ВЦА м. Торецьк щодо здійснених витрат коштів 

бюджету на виготовлення   ПКД та її коригування.   

За інформацією Управління житлово-комунального господарства ВЦА м. 
Торецьк в рамках виконання програм економічного та соціального розвитку м. 
Торецьк на відповідні роки та окремих місцевих програм за період 01.06.2017 - 
31.08.2020 було розроблено  13 проектів , 7 з яких станом на 31.08.2020 та на 
момент проведення аудиту не реалізовано. Так, в рамках виконання «Програми 
охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік», затвердженої  
рішенням міської ради від 27.01.2017 № 6/94-7 та «Програми розвитку 
житлово-комунального господарства на 2016-2020 роки», затверджена 
рішенням міської ради від 29.01.2016 № 6/78-2  витрачено бюджетних коштів 
на виготовлення проектно-кошторисної документації: 

 Реконструкція центрального міського парку в м. Торецьку 
Донецької області (2 черга), на суму 340,81 тис. грн, відповідно до 
розпорядження керівника ВЦА від 14.09.2017 № 49р «Про затвердження 
заходів програми розвитку житлово-комунального господарства м. Торецька на 
2017 рік», з метою забезпечення належних умов для жителів громади на 
активний відпочинок, формування рекреаційного простору в тому числі і для 
потреб мешканців з обмеженими можливостями; створення комфортної 
рекреаційної зони в місті; покращення туристичної привабливості міста. 

 Корегування проекту "Реконструкція центрального міського парку 
в м. Торецьку", на суму 10,00 тис. грн в рамках виконання «Програми охорони 
навколишнього природного середовища м. Торецьк», затвердженої рішенням 

міської ради від 27.01.2017 № 6/94-7, з метою створення комфортної 
рекреаційної зони в місті. 
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 Розробка проектно-кошторисної документації для встановлення 
приладів обліку в багатоквартирних житлових будинках, на суму 2 408,62 тис. 
грн.  відповідно до розпорядження керівника ВЦА від 27.02.2018 № 118р «Про 
внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації 
від 26.12.2017 № 372р «Про затвердження заходів програми розвитку житлово-

комунального господарства м. Торецька на 2018 рік» ; з метою забезпечення 

виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання», а також для забезпеченння  комерційного  обліку  послуги з 
постачання теплової енергії  в багатоповерхових житлових будинках; економії 
енергоресурсів; надання населенню більш якісних послуг. 

 Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт ліній зовнішнього освітлення у м. Торецьку Донецької області, на суму 
14,7 тис. грн, відповідно до розпорядження керівника ВЦА від 20.07.2018 № 
393р Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної 
адміністрації від 26.12.2017 № 372р «Про затвердження заходів програми 
розвитку житлово-комунального господарства м. Торецька на 2018 рік» ; з 
метою забезпечення  умов безпечного пересування населення та учасників 
дорожнього руху, надійності функціонування і сталого розвитку об’єктів 
зовнішнього освітлення; 

 Розробка проектно-кошторисної документації та проходження 
експертизи з капітального ремонту автодоріг, на суму 149,35 тис. грн, 
відповідно до розпорядження керівника ВЦА від 20.07.2018 № 393р Про 
внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації 
від 26.12.2017 № 372р «Про затвердження заходів програми розвитку житлово-

комунального господарства м. Торецька на 2018 рік»; з метою забезпечення 

економії бюджетних коштів на поточних ремонтах доріг; зниження рівня 
аварійності на дорогах та підвищення безпеки дорожнього руху; 

 Розробка проектно-кошторисної документації, у т.ч. проходження 
експертизи за Проектом "Реконструкція тротуарів по вул. Маяковського, м. 
Торецьк Донецької області із заміною інженерних комунікацій", на суму 94,00 

тис. грн, відповідно до розпорядження керівника ВЦА від 27.02.2018 № 118р « 
Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної 
адміністрації від 26.12.2017 № 372р «Про затвердження заходів програми 
розвитку житлово-комунального господарства м. Торецька на 2018 рік»; з 
метою забезпечення поліпшення благоустрою міста; забезпечення сприятливої 
життєдіяльності мешканців міста. 

 Розробка проектно-кошторисної документації  "Реконструкція 
дамби з дорожнім покриттям та зливової каналізації за адресою:  район пр. 
Шахтарів м. Торецьк, Донецька обл, на суму 240,00 тис. грн, відповідно до 
розпорядження керівника ВЦА від 12.09.2018 № 822р. з метою  відновлення 
системи збору зливових та талих вод, їх очищення; ліквідація екологічних 
ризиків від потрапляння стічних вод до водних об’єктів, підземних, ґрунтових 
вод і ґрунту.  
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Всього на розробку проектно-кошторисних документацій, які в 
подальшому були не реалізовані,  з бюджету  витрачено 3 257, 48 тис грн.  

Використання коштів та не реалізація проектів, не досягнення мети щодо 
їх реалізації, не розв’язання існуючих проблем свідчить про не раціональний та 
неефективний підхід щодо використання бюджетних коштів.   

Таким чином, дослідженням встановлено, що спрямування 
бюджетних коштів на виготовлення проектно-кошторисних документацій 
та не втілення проектів свідчить про недосягнення цілей та розв’язання 
проблем.  

 

Гіпотеза 2. Недостатній рівень планування та виконання програм з 
боку розпорядників бюджетних коштів відволікання коштів місцевого 
бюджету від пріоритетних цілей та напрямів діяльності.  

 

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 4  Закону України “Про військово-цивільні 
адміністрації” від 03.02.2015 № 141-VIII (далі по тексту - Закон про ВЦА)  [6 ] 

до повноважень військово-цивільних адміністрацій населених пунктів є 
підготовка  та затвердження програм соціально-економічного та культурного 
розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових 
програм з інших питань місцевого самоврядування.  

Програма економічного і соціального розвитку — це документ, в якому 
визначаються цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку на 
відповідний період, засоби та шляхи їх досягнення, формується 
взаємоузгоджена і комплексна система напрямків та заходів органів місцевого 
самоврядування, спрямованих на ефективне розв’язання проблем економічного 
і соціального розвитку, характеризуються очікувані зміни у стані економіки та 
соціальної сфери. Програма економічно-соціального розвитку безпосередньо 
пов’язана зі стратегією розвитку громади та із місцевим бюджетом. 

У досліджуваному періоді ВЦА м. Торецьк щороку затверджується 
програма соціального та економічного розвитку м. Торецьк та низка інших 
місцевих програм.  

Так, в рамках реалізації міської програми «Призовник» на 2019-2021 

роки, що затверджена  розпорядженням  керівника ВЦА № 21 від 14.01.2019  
[33 ] виділено з міського бюджет на фінансування програмних заходів 1 095,69 

тис. грн, в тому числі за 2019 рік – 546,14 тис. грн., 01.01.2020-31.08.2020 – 

549,55 тис. грн. Мета програми - створення необхідних умов для організації 
підготовки та проведення призову громадян України на строкову службу та 
службу за контрактом, вирішення проблемних питань щодо фінансового і 
матеріального забезпечення даних заходів. Кошти в рамках реалізації цієї 
програми використані на:  доставку призовників  до м. Маріуполя для 
проходження медичної комісії, заробітну плату працівникам які проводять 
медичний огляд, на  медичні препарати для проведення аналізів крові на ВІЧ, 
гепатит В, гепатит С, RV, лабораторні та рентгенівські дослідження.   
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Відповідно до п. 17 Положення про військові комісаріати, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 р. № 389  [ 13 ] - 

фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з виконанням 
військового обов’язку, які проводяться військовими комісаріатами, 
здійснюється за рахунок і в межах коштів державного бюджету, а також інших 
джерел, не заборонених законодавством. Фінансування заходів з мобілізаційної 
підготовки і мобілізації, які проводяться військовими комісаріатами, 
здійснюється відповідно до Законів України «Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», інших 
нормативно-правових актів, розроблених на підставі зазначених законів.   

Відповідно  до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про військовий обов'язок і 
військову службу»  від 25.03.1992 № 2232-XII [ 12 ]  фінансове забезпечення 
заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконанням військового 
обов'язку, здійснюється за рахунок і в межах коштів Державного бюджету 
України. Додаткове фінансування цих заходів може відбуватися за рахунок 
інших джерел, не заборонених законодавством. 

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Закону України «Про військовий обов'язок і 
військову службу»  від 25.03.1992 № 2232-XII – центральні органи виконавчої 
влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 
адміністрації та органи місцевого самоврядування для проведення медичного 
огляду громадян, призову їх на військову службу, відправлення призваних осіб 
до військових частин, прийняття на військову службу за контрактом зобов'язані 
забезпечувати районні (міські) військові комісаріати необхідною кількістю 
технічних працівників та обслуговуючого персоналу, обладнаними призовними 
(збірними) пунктами, медикаментами, інструментарієм, медичним і 
господарським майном, автомобільним транспортом, а також забезпечувати 
здійснення охорони громадського порядку на призовних пунктах.  

Слід зазначити, що видаткова частина міського бюджету за 2019 рік 
виконана  на 91,4 % уточненого плану 2019 року.  

Відповідно до Звіту про виконання Програми економічного і соціального 
розвитку м. Торецька на 2019 рік та основні напрями діяльності на 2020  і  2021 
роки за 2019 рік, затверджено розпорядженням керівника ВЦА м. Торецьк від 
17.02.2020 № 64 р (додаток 8 –  Фінансове забезпечення заходів Програми 
економічного і соціального розвитку міста (району) за  2019 рік та основні 
напрями розвитку на 2020 і 2021 роки)   за рахунок коштів міського бюджету 
профінансовано заходи  у сумі 32 432,93 тис. грн тоді як планові видатки 
планувались на рівні 42 108,52 тис. грн, тобто недофінансування склало 9 

672,59 тис. грн, або 22,7 %., з них Енергозабезпечення та енергоефективність 
недофінансування 18,77 %, Дорожньо-транспортний комплекс  

недофінансування 11,56 %, Формування спроможних територіальних громад 
недофінансування 4,75 %, освіта недофінансування 37,76 %, Охорона здоров’я   
недофінансування  29,13%.  

Фінансування заходів за рахунок державного, обласного бюджетів, 
коштів підприємств також не перевищує планові показники.  
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 Відповідно до ст. 7 Закону України “ Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію ” від 21.10.1993 № 3543-XII [11] :   

1. Фінансування мобілізаційної підготовки здійснюється відповідно за 
рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, 
установ і організацій. 

2. З державного бюджету відповідно до закону фінансуються заходи та 
роботи з мобілізаційної підготовки, які мають загальнодержавне значення. 

3. З місцевих бюджетів фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної 
підготовки місцевого значення. 

Таким чином, наявність міських програм, стало наслідком 
додаткового навантаження на міський бюджет та як наслідок 
недофінансування соціально важливих галузей міста, що негативно 
вплинуло на досягнення результатів за кошти місцевого бюджету сумі   
1 095,69 тис. гривень.  
 

Гіпотеза 3. Дослідження стану використання земельних ресурсів в 
частині контролю за використанням земельних ділянок, обов’язкових 
надходжень  та можливих втрат доходів місцевого бюджету. 

 

Відповідно до вимог ст. 142 Конституції України [1], п. 3 ст. 16 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» [7] земля, природні ресурси, 
що є у власності територіальних громад адміністративно-територіальних 
одиниць України, є матеріальною і фінансовою основою місцевого 
самоврядування. Земля є одним з основних багатств кожної територіальної 
громади, а оскільки використання землі є платним, то ще й однією з важливих 
складових частин доходної частини місцевого бюджету. Тому питання  
виявлення резервів наповнення дохідної частини бюджету є одним із 
напрямків, які може використовувати органи місцевого самоврядування. 

Відповідно до ч.12 ст. 3 Закону України «Про військово-цивільні 
адміністрації» від 03.02.2015 № 141-VIII  [ 6 ]  -  повноваження військово-

цивільних адміністрацій здійснюються ними в порядку, визначеному законами 
України для здійснення повноважень відповідних органів місцевого 
самоврядування, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. 

Станом на 31.08.2020 загальна площа земель м. Торецьк  становить 2 
148,0000 га. 

Під час аудиту досліджено діючі договори оренди земельних ділянок, які 
були укладені Торецькою міською радою та ВЦА м. Торецьк. Станом на 
31.08.2020  діяло 63 договори  оренди земельних ділянок.  

Розмір ставки орендної плати, що визначений  в договорах, коливається 
від 3 % до 12 %, в залежності від призначення земельних ділянок. За умовами 
договорів оренди передбачено коригування орендної плати на індекс інфляції. 

В період з 01.06.2017 по 31.08.2020 орендні ставки, нижчі за передбачені 
Податковим кодексом України від нормативно-грошової оцінки земельних 
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ділянок, рішеннями Трецької міської ради, розпорядженням керівника  ВЦА. 
М. Торецьк  не затверджувались і не застосовувались.   

Згідно із ст. 19.1.2 Податкового кодексу України  від 02.12.2010 № 2755-

VI (Далі – Податковий кодекс)  [4], постановою КМУ від 06.11.2011 № 106 
«Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів 
бюджету» (далі - Постанова № 106) [19] органи державної податкової служби 
здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і 
сплати податків і зборів передбачених цим Кодексом, тобто і за надходженнями 
від орендної плати за землю та земельного податку в розрізі платників.  

З метою дослідження питання повноти надходження доходів до бюджету 
м. Торецьк, дослідження стану виконання місцевого бюджету, ефективності 
використання активів, достовірності фінансової звітності та отримання  
інформації щодо обсягу надходженнями від орендної плати за землю та 
земельного податку в розрізі платників направлено запит до Головного 
управління ДПС у Донецькій області Державної податкової служби України  
(лист від 08.10.2020 № 04-05-08-15-05/4362).  

За інформацією Головного управління ДПС у Донецькій області 
Державної податкової служби України  (лист від 13.11.2020 № 83691/10/05-99-

04-04-10) [35] до бюджету м. Торецьк  надійшло плати за землю  за період 
01.06.2017-31.12.2017  –   1 544,50 тис. грн, у 2018 році –   2 552,54  тис. грн,  у 
2019 році -   6 144,14  тис грн. за січень-серпень 2020 року –  5 335, 35 тис. 
гривень.   

Лист від 08.10.2020 № 04-05-08-15-05/4362 та лист від 13.11.2020 № 
83691/10/05-99-04-04-10 в Додатку № 1  до звіту  

Таблиця  6.    

 Інформація щодо надходжень плати за землі до бюджету 

 м. Торецьк  протягом періоду 01.06.2017-31.08.2020 

грн 
 Період Земельний податок 

з юридичних осіб 
(КБК 18010500) 

Орендна плата з 
юридичних осіб 
(КБК 18010600) 

Земельний податок з 
фізичних  осіб 

(КБК 18010700) 

Орендна плата з 
фізичних осіб 

(КБК 18010900) 
01.06.2017 

31.12.2017 

755479,25 624 677,65 7 896,33 164 343,39 

2018 рік 2 131 408,92 163 453,12 889,13 256 793,45 

2019 рік - 1 741,19 77 541,73 5 881 012,98 187 322,46 

01.01.2020-

31.08.2020 

761,88 147 654,03 4 265 887,92 921 044,58 

 

Орган місцевого самоврядування не наділений правом контролю за 
правильністю та своєчасністю надходжень та стягнення плати за землю та 
обмежені у використанні всіх можливостей щодо поповнення місцевого 
бюджету. Натомість Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
(далі по тексту – Закон  №280/97-ВР) [7], визначено, щодо власних 
(самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських 
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рад у сфері регулювання відносин та охорони навколишнього природного 
середовища належить справляння плати за землю (пп.4 пункту «а» ч.1 ст.33).   

 

По-перше. Несвоєчасність надходжень плати за грошовими 
зобов’язаннями (податкових платежів) призводить до втрати доходів 
місцевого бюджету. 

За інформацією щодо заборгованості платників за землю, отриманою від 
органів Державної фіскальної служби, відслідковується зростання 
заборгованості по оплаті за оренду землі та земельного податку. 

Законом  №280/97-ВР [7] визначено, що матеріальною і фінансовою 
основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи 
місцевих бюджетів, інші кошти, землі, природні ресурси, що є у комунальній 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також 

об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і 
обласних рад (п.3 ст.16). 

Відповідно до Податкового кодексу [4] плата за землю – обов’язковий 
платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку 
або орендної плати за змелені ділянки державної і комунальної власності. В 
свою чергу, ст.21 Закону України «Про оренду землі» 06.10.1998 № 161-XIV ( 

далі – Закон № 161-XIV) [8] передбачено, що орендна плата за землю – це 
платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною 
ділянкою згідно з договором оренди. 

Відповідно до  пп. 41.1.1. Податкового кодексу -  податкові органи 
(центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову 
політику, його територіальні органи) - щодо дотримання законодавства з 
питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також 
щодо дотримання іншого законодавства, контроль за виконанням якого 
покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику, чи його територіальні органи. Згідно пп. 41.6. Податкового 
кодексу - інші державні органи не мають права проводити перевірки 
своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, у 
тому числі на запит правоохоронних органів. Таким чином до повноважень 
органів державної податкової служби є адміністрування податків та зборів, 
перевірка своєчасності їх сплати та стягнення.  

Відповідно до  пп. 38.7 п. 38 підрозділу 10 розділу  «Інші перехідні 
положення» розділу  ХХ  «Перехідні положення» Податкового кодексу у період 
з 14 квітня 2014 року до 29 лютого 2020 року включно не нараховується та не 
сплачується у період з 14 квітня 2014 року до 29 лютого 2020 року включно, 
плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки 
державної та комунальної власності) за земельні ділянки (крім земель 
сільськогосподарського призначення), що розташовані на території населених 
пунктів на лінії зіткнення та перебувають у власності або користуванні, у тому 
числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб. Відповідно до 
Розпорядження Кабінету міністрів України від 07.11.2014 р. № 1085-р «Про 
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затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної 
влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених 
пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» [ 25 ] м. Торецьк віднесено до 
переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.  

Відповідно до пункту 52-4
  підрозділу 10 розділу XX  Податкового 

кодексу не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 31 березня 
2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні 
ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що 
перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, 
фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській 
діяльності. Тобто за період  14.04.2014 – 31.03.2020 на території міста Торецьк 
землекористувачі були звільнені від плати за землю.  

На початку кожного бюджетного року ВЦА м. Торецьк надсилає на 
адресу органів ДПС листи з інформацією, необхідною для роботи фінансового 
органу.    

Претензійно-позовна робота щодо погашення заборгованості по сплати за 
землю ВЦА м. Торецьк  не проводилась.  

Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг 
оприлюднюється на офіційному сайті уповноваженого органу державної 
податкової служби.  

Так за  даними Головного управління ДПС у Донецькій області 
Державної податкової служби України  що сума податкового боргу станом на 
01.01.2018 в порівнянні з 01.01.2020 майже не змінилась, а саме на 01.06.2017 – 

3 828,54 тис. грн, на 01.01.2018 – 3 823,09 тис. грн, на 01.01.2019 – 3 444,25 тис. 
грн, на 01.01.2020 – 3 476, 36 тис. грн, на 01.09.2020 – 4 101,65 тис. гривень  

На погашення податкового боргу негативно впливає зупинення на 
законодавчому рівні застосування норм статей 87-101 Податкового кодексу 
України  щодо прийняття державною податковою службою заходів з 
погашення податкового боргу (пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних 
положень Податкового Кодексу України.  

Відповідно до пп. 7 п. 2.3. Положення про відділ з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури та 
земельних відносин військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 
області (далі по тексту - відділ з питань ДАБК, МА та ЗВ),  затвердженого 
розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 
Донецької області від 03.10.2017 № 135р [ 34 ] –  відділ з питань ДАБК, МА та 
ЗВ здійснює контроль  за  виконанням  умов,  вказаних  у  договорах оренди 
земельних ділянок та інших прав користування земельними ділянками і 
додаткових угод до них.  

Слід зазначити, що згідно Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення 
технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» № 465-

IX від 16.01.2020 (набув чинності 27.02.2020 року), зокрема шляхом 
виключення підпункту 4 пункту «а» частини першої статті 33 Закону України 
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«Про місцеве самоврядування», повноваження органів місцевого 
самоврядування  в частині справляння плати за землю  скасовані.  

 

  Отже, існуючий механізми стягнення податків органами податкової 
служби України до бюджету міста та наявність заборгованості по платі за 
землю  окремих землекористувачів  не призводить до зміцнення 
фінансових основ міського бюджету. Як наслідок міським бюджетом м. 
Торецьк  недоотримано  доходів у вигляді плати за землю у сумі 3 476,36 

тис. гривень.   
 

 

По-друге. Затримки з проведенням оцінки земель може призвести до 
недоотримання доходів місцевого бюджету.  

Відповідно до норм ст. 1  Закону № 161-XIV нормативна грошова оцінка 
земельних ділянок - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, 
визначений за встановленими і затвердженими нормативами. 

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для 
визначення розміру земельного податку,  орендної плати за земельні ділянки 
державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 
гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих 
споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного 
стимулювання раціонального використання та охорони земель – п. 5 ст. 5  
Закону № 161-XIV.  

Відповідно до статті 6 Закону України «Про тимчасові заходи на період 
проведення антитерористичної операції» суб’єктів господарювання звільнено 
від плати за користування земельними ділянками державної та комунальної 
власності в населених пунктах згідно з переліками, передбаченими частиною 
четвертою статті 4 цього Закону. 

Проведеним аналізом договорів оренди, рішень Торецької міської ради, 
розпоряджень керівника ВЦА м. Торецьк встановлено, що для визначення 
розміру орендної плати за земельні ділянки у досліджуємому періоді . 

використовувалась нормативно-грошова оцінки земель, яка була затверджена 
рішенням Торецької міської ради  № 6/3-13 від 29.12.2010  «Про затвердження 
нормативно-грошової оцінки земель м. Торецька» та введена в дію з 01.01.2011 
року.  Середня (базова) вартість 1 м2 земель населеного пункту станом на 
01.01.2011 року складала 72,55 грн/м2.   

Згідно із положеннями п. 3 ч.1 ст. 15 Закону № 161-XIV істотними 
умовами договору є орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу 
та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та 
відповідальності за її несплату.  При цьому нормативно-грошова оцінка земель 
є основою для визначення розміру орендної плати, а зміна нормативно-

грошової оцінки земельної ділянки є підставою для перегляду розміру орендної 
плати.   
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Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно 
до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових 
актів на землях усіх категорій та форм власності. Відповідно до ст. 18 Закону 
України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 року № 1378-IV (далі - Закон № 
1378-IV) [ 9 ] нормативно-грошова оцінка земельних ділянок проводиться у 
межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення - не рідше 
ніж один раз на 5-7 років.  

З 2011 року нормативно-грошова оцінка земель м. Торецьк не 
переглядалась після закінчення строку, передбаченого ст. 18 Закону № 1378-IV.  

У червні 2020 року в рамках укладеного договору № 100 від 01.06.2020 з 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Інститут незалежної експертної 
оцінки» було розроблено нормативну грошову оцінку земель міста Торецьк 
Донецької області.  

Розроблену технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земель м. Торецька Донецької області (далі – технічна документація), 
затверджено розпорядженням керівника ВЦА м. Торецьк від 1048-р від 
11.12.2020  «Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель м. Торецька Донецької області», відповідно до якої встановлено  
середню (базову) вартість 1 м2 земель міста Торецьк Донецької області   згідно 
технічної документації – 179,02 грн/м2. 

Відповідно до п. 271.2 ст. 271  Податкового кодексу [ 4 ]   рішення ради 

щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно 
оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня 
року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування 
нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі 
норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного 
періоду, що настає за плановим періодом. Таким чином, нова нормативно-

грошова оцінка земель м. Торецька вступить в силу та буде застосовуватись 
лише з 2022 року.  

Під час аудиту орієнтовно розраховано можливі надходження до 
бюджету орендної плати у разі введення в дію нової нормативно-грошової 
оцінки з 2021 року відповідно до укладених договорів оренди землі. Згідно з 
розрахунком бюджет м. Торецьк  щороку зможе отримувати додаткові 
надходження у сумі 491,42 тис. грн на рік додаткових коштів.  

 (Розрахунок в Додатку № 2   до звіту.)    
 

По-третє. Про неможливість укладання договорі оренди  землі.  
Дослідженням питання щодо користування земельними ділянками  

встановлено, що низька договорів, термін дії яких не подовжено та встановлені 
факти фактичного використання земельних ділянок без правовстановлюючих 
документів  щодо їх використання.  

Порядок поновлення договорів оренди землі та переважне право орендаря 
на укладення договору оренди землі на новий строк визначені статтями 322

 та 
33 Закону України «Про оренду землі». Поновленню договорів оренди 
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передують певні дії орендаря, який у визначений договором оренди термін 
інформує про намір продовжити його дію. У разі відсутні таких дій з боку 
орендаря, дія договору припиняється у зв’язку із закінченням строку, на який 
його було укладено. 

Для спонукання осіб, що продовжують користуватися земельними 
ділянками без правовстановлюючих документів,  до укладення договорів 
оренди землі ВЦА м. Торецьк вжило необхідні заходи, зокрема шляхом 
листування з користувачами землі.  

Таким чином, ВЦА м. Торецьк не може одноособово приймати рішення 
щодо поновлення договорів оренди землі та укладення їх на новий строк.   

Органи місцевого самоврядування, та зокрема ВЦА м. Торецьк не є 
суб'єктами інформаційного обміну, які визначені пунктом 2 вказаного Порядку. 

Подальше обчислення  і  справляння  земельного  податку та орендної  
плати  за  земельні  ділянки  державної  і комунальної власності здійснюється 
на підставі відомостей, що надаються Держгеокадастром, головними 
управліннями Держгеокадастру в області,  м.  Києві - відповідним 
територіальним органам ДПС. 

Під час аудиту від відділу з питань ДАБК, МА та ЗВ отримано 
інформацію про земельні ділянки  під будівлями та спорудами,  які фактично 
використовуються фізичними та юридичними особами без 
правовстановлюючих документів.  

Відповідно ч. 2 до статті 126
-1    

 Земельного кодексу Поновлення договору 
оренди землі, договору про встановлення земельного сервітуту, договорів про 
надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб або для забудови врегульовано, та встановлено,  –  договір містить 
умову про його поновлення після закінчення строку, на який його укладено, цей 
договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах. 
Поновленням договору вважається поновлення договору без вчинення 
сторонами договору письмового правочину про його поновлення в разі 
відсутності заяви однієї із сторін про виключення з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору. 
Вчинення інших дій сторонами договору для його поновлення не вимагається. 

Відповідний перелік земельних ділянок ВЦА м. Торецьк направляло до 
Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області (лист від 
19.11.2018 615-02/9 «Про проведення перевірки дотримання вимог земельного 
законодавства»), Костянтинівської місцевої прокуратури (лист від 29.05.2020 
1552/02-1.15). 

Під час аудиту для отримання інформації щодо площі земельної ділянок, 

які використовуються без правовстановлюючих документів та встановлення 
фактичних землекористувачів  (земельних ділянок під забудовами та 
прилеглих/закріплених до них територій, встановлених в граничних межах, для 
їх обслуговування) направлено запит до комунального підприємства "Бюро 
технічної інвентаризації м. Торецька" Торецької міської ради (лист від 
24.12.2020 № 04-05-08-15-05/6698). Листом від 13.01.2021 № 1 комунальне 
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підприємство "Бюро технічної інвентаризації м. Торецька" Торецької міської 
ради  надіслало інформацію щодо площі земельних ділянок які фактично 
використовуються під будівлями та спорудами на території міста Торецьк та 
власників будівель (згідно існуючої архівної інформації, що зберігається в 
архівах комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації м. 
Торецька" Торецької міської ради). Лист запит, відповідь в Додатку № 3   до 
звіту. 

Під час аудиту з урахуванням коефіцієнту індексації за 2011-2020 роки, 
коефіцієнтів, які враховують місцезнаходження земельної ділянки та її 
функціональне використання, орієнтовно розраховано орендну плату за 
земельні ділянки, що використовуються без правовстановлюючих документів, 
яку бюджет міста Торецька втратив внаслідок не укладання договорів 
оренди. Згідно з розрахунком розмір втрачених доходів від оренди землі за 
період з 01.04.2020 по 31.08.2020 за умови застосуванні відсоткової ставки на 
рівні 5 % складає 2 073,01 тис. грн. Розрахунок в Додатку 4 до звіту.  

Також орієнтовно розраховано можливі додаткові надходження до 
міського бюджету від орендної плати за землю у разі укладання договорів 
оренди на земельні ділянки, що знаходься під забудовами, а також прилеглі 
(закріплені) земельні ділянки, які встановлені в граничних межах для 
обслуговування забудов. Згідно з розрахунком бюджет міста Торецька щороку 
може додатково отримати надходження у вигляді орендної плати за 
землю у сумі 6 219,04 тис. грн.  Розрахунок в Додатку 4 до звіту.  

 

Гіпотеза 4 . Запроваджена політика щодо управління підприємствами 
комунальної власності та контролю за їх фінансово-господарською 
діяльністю не забезпечує в повній мірі мети їх утворення – надання послуг, 
отримання прибутків та наповнення бюджету громади.  

Одним із найважливіших засобів досягнення різних тактичних і 
стратегічних соціально-економічних цілей регіонального розвитку, - є 
комунальні підприємства, які за своєю сутністю є економічною основою 
місцевого самоврядування.   

Раціональний підхід до питань управління підприємств комунальної 
власності підсилює спроможність територіальних громад, спрямовує роботу 
органів місцевого самоврядування на сталий та збалансований розвиток, сприяє 
підвищенню інвестиційної привабливості, розвитку високоякісних публічних 
послуг та бізнесу на відповідних територіях. 

Під час аудиту з метою дослідження питання фінансово-господарської  
діяльності  комунальних підприємств здійснено вихід на комунальні 
підприємства для збору інформації.  За результатами збору інформації 
встановлено, що діяльність автотранспортного  комунального підприємства  
"Комунальник"  Торецької міської ради є прибутковою, а діяльність 
комунального підприємства  «Торецьккомсервіс» Торецької міської ради є 
збитковим. 
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Пунктом 35 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу [2]визначено, що до 
доходів загального фонду місцевих бюджетів належить частина чистого 
прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємствь, що вилучається до 
бюджету, в порядку, визначеному відповідними місцевими радами. 

Відповідно до пп. 11 ч. 1 ст. 4 Закону про ВЦА [6] до повноважень 

військово-цивільних адміністрацій  налещить встановлення для підприємств, 
установ та організацій, що перебувають у комунальній власності відповідних 
територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до 
місцевого бюджету. 

Під час аудиту проведено збір інформації в автотранспортному  
комунальному підприємстві "Комунальник" Торецької міської ради. 

Відповідно до статуту АКП "Комунальник" створено з метою: здійснення 
ринкових взаємовідносин та одержання прибутку на основі задоволення потреб 
громадян, підприємств, установ, організацій, інших закладів у продукції, що 
виробляє, та послугах, що виконуються у сферах, які визначені предметом 
діяльності (п. 3.1). 

 Статуту автотранспортного  комунального підприємства "Комунальник" 
Торецької міської ради (далі по тексту АКП "Комунальник")  затверджено 
розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 
Донецької області 28.09.2017 № 114р. 

У досліджуваному періоді АКП «Комунальник»  за результатами 
фінансово-господарської діяльності сплачувало до бюджету частину чистого 
прибутку у розмірі 2%. Норматив відрахування до місцевого бюджету частини 
чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами у розмірі 2% 
затверджений рішенням Дзержинської міської ради від 23.11.2012 № 6/28-6 

«Про встановлення розміру чистого прибутку, який підлягає зарахуванню до 
бюджету міста підприємствами комунальної власності громади» (із змінами в 
редакції рішення міської ради від 27.06.2013 № 6/36-4) [30], та з 2013 року 
місцевими органами влади не переглядався.  

Під час збору інформації встановлено, що діяльність АКП "Комунальник" 

за звітні періоди 2018 -2020 років є прибутковою, та до бюджету міста Торецьк 
у вигляді частини  чистого прибутку, який підлягає зарахуванню до бюджету 
міста підприємствами комунальної власності громади отримано  за 2018 рік це 
– 4,6 тис. грн., за 2019 рік  - 13,9 тис. грн, що у 3 рази або на 9,3 тис. грн. 
більше, ніж на попередній рік; за січень- серпень 2020 року – 12,3 тис. грн., що 
в 1,3 рази  більше в порівнянні з тотожним періодом  2019 року. 

Проведеним аналізом фінансової звітності АКП «Комунальник» 
встановлено, що у досліджуваному періоді спостерігається збільшення 
показника чистого прибутку підприємства. Зокрема, у 2018 році показник 
чистого прибутку складає 86,30 тис. грн. тоді як у 2019 році – 884,42 тис., 
збільшився майже в 10 разів,  тобто має позитивну динаміку зросту 

Таким чином відслідковується динаміка зростання показника чистого 
прибутку. У підсумку можна зазначити, що комунальне підприємство може 
бути одним з джерел наповнення міського бюджету. 
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Одже прибуткова діяльність АКП "Комунальник" протягом 
дослуджуємого періоду та не перегляд розмір чистого прибутку, який підлягає 
зарахуванню до бюджету міста підприємствами комунальної власності не 
сприяє зростанню доходної частини бюджету.  

Так, якщо рівень розміру чистого прибутку, який підлягає зарахуванню 
до бюджету міста підприємствами комунальної власності у разі перегляду 
та  встановленню  на рівні 10 %, дало б  змогу додатково отримати за 
період 2018-2020 125,96 тис. грн.  доходів до міського бюджету ( 2018 р – 18,40 

тис. грн, за 2019 рік – 55,60 тис. грн, сечень-серпень 2020 - 51,96 тис. 
грн, (Розрахунок в Додатку до довідки). Довідка збору інформації  в Додатку 
№ 5  до звіту. 
 

Отже, якби в досліджуваному періоді органами влади було б 
прийнято управлінське рішення щодо збільшення з 2 до 10 
відсотків  розміру відрахувань з частини чистого прибутку комунальних 
підприємства, міський бюджет зміг би у досліджуваному періоді додатково 
отримати доходів  у сумі 125,96 тис. гривень.   

Таким чином, через не прийняття управлінських дій бюджет м. 
Торецька втратив можливість додаткових надходжень у сумі 125,96 тис. 
гривень. 

 
 

Гіпотеза 5. Недостатній рівень внутрішнього контролю за 
використання бюджетних коштів, що може призводити до їх 
неефективного використання.   

 

Відповідно до ст. 26 Бюджетного кодексу [ 2 ]  Контроль за дотриманням 
бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного і 
результативного управління бюджетними коштами та здійснюється на всіх 
стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до цього Кодексу та 
іншого законодавства, а також забезпечує: 

1) оцінку управління бюджетними коштами (включаючи проведення 
державного фінансового аудиту); 

2) правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність 
фінансової і бюджетної звітності; 

3) досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, 
ефективності і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів 
шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень; 

4) проведення аналізу та оцінки стану фінансової і господарської 
діяльності розпорядників бюджетних коштів; 

5) запобігання порушенням бюджетного законодавства та забезпечення 
інтересів держави у процесі управління об'єктами державної власності; 

6) обґрунтованість планування надходжень і витрат бюджету. 
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 Розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують 
внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечують їх здійснення у своїх 
установах і на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до 
сфери управління таких розпорядників бюджетних коштів. 

Внутрішнім контролем є комплекс заходів, що застосовуються 
керівником для забезпечення дотримання законності та ефективності 
використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до 
встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності розпорядника 
бюджетних коштів і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 
його управління. 

Внутрішнім аудитом є діяльність, спрямована на удосконалення системи 
управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного, 
неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, 
виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності розпорядника бюджетних 
коштів і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його 
управління, та яка передбачає надання незалежних висновків і рекомендацій. 
Для здійснення внутрішнього аудиту розпорядник бюджетних коштів в особі 
керівника утворює самостійний структурний підрозділ внутрішнього аудиту, 
що є підпорядкованим і підзвітним безпосередньо такому керівнику. 

Дослідженням штатного розпису ВЦА м. Торецьк встановлено 
відсутність відділу внутрішнього контролю.  

Відсутність відділу внутрішнього контролю не дає змогу оцінювати 
раціональне, ефективне, економне використання бюджетних коштів, оцінка 
ризиків прийняття управлінських рішень, оцінку ймовірних ризиків під  час 
бюджетного процесу та оперативне та чітке реагування щодо зменшення 
впливу або повне усунення негативних наслідків.  

Порядок здійснення внутрішнього аудиту та  утворення підрозділів 
внутрішнього аудиту, затверджено  Постановою Кабінету Міністрів України від 
28 вересня 2011 р. N 1001  [ 15 ],  Основні засади здійснення внутрішнього 
контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджено Постановою  
Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062 із змінами [ 17 ] для органів 
місцевого самоврядування носять рекомендований характер, але чітко  
визначають принципи та елементи внутрішнього контролю, питання організації 
і здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у 
своїх установах і на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до 
сфери управління таких розпорядників бюджетних коштів який може бути 
застосований для організації відділів чи інших структурних підрозділів.  

Зазначені вище гіпотези висвітлюють проблематику щодо використання 
бюджетних коштів а також ризики недоотримання коштів.    
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ІV. ВИСНОВКИ 

Результати аудиторського дослідження засвідчили, що у досліджуваному 
періоді бюджет міста Торецьк мав сталу тенденцію до зростання. Ресурсний 
потенціал, яким володіє місто  спроможний забезпечити належні соціальні 
гарантії її громадянам. 

Проте протягом досліджуваного періоду існували причини і фактори, які 
перешкоджали в повному обсязі використовувати наявні можливості та резерви 
м. Торецьк. Потребує перегляду стратегія розвитку комунального господарства, 
зокрема в частині конкретного визначення, шляхів і засобів розв'язання 

існуючих в громаді проблем, зменшення видатків з бюджету міста на 
фінансування комунальних підприємств,  забезпечення дієвого контролю з боку 
міської ради за діяльністю комунальних підприємств, головним завданням яких 
є отримання прибутку через  забезпечення якісними послугами громадян. 

Державним фінансовим аудитом встановлено ряд чинників, що не 
сприяли наповненню бюджету міста Торецьк доходами та ефективному 
використанню бюджетних коштів та управлінню майном і землями, а саме:   

 Не забезпечення належного контролю за спрямуванням коштів 
бюджетних на виготовлення проектно-кошторисних документацій та не 
втілення проектів свідчить про недосягнення цілей та розв’язання проблем. 

 Внаслідок використання земель без правовстановлюючих 
документів місцевим бюджетом втрачено доходів у вигляді плати за землю у 
сумі 2 073,01 тис. грн 

 Врегулювання земельних відносин (укладання відповідних 
договорів) в рамках діючого законодавства надасть можливість щороку 
додатково отримувати бюджетом доходів розрахунково у сумі 6 219,04 тис 
гривень. 

 Затримка з проведенням оцінки земель та неврегульованість 
законодавства  призводить до недоотримання доходів місцевого бюджету у 
сумі 491,43 тис грн на рік. 

 Недоотримано міським бюджетом в наслідок відсутності заходів, 
для забезпечення повноти надходжень від орендної плати та земельного 
податку з юридичних осіб та фізичних осіб у сумі 3 476,36 тис. гривень. 

 Наявність міських програм, стало наслідком додаткового 
навантаження на міський бюджет та як наслідок недофінансування соціально 
важливих галузей міста, що негативно вплинуло на досягнення результатів за 
кошти місцевого бюджету сумі   1 095,69 тис. гривень.  

 Через не прийняття управлінських дій бюджет м. Торецька втратив 
можливість додаткових надходжень у сумі 125,96 тис. гривень  
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 V. Пропозиції 
 

Враховуючи результати проведеного аудиторського дослідження, 
відповідно до п. 8 Порядку проведення Державною аудиторською службою, її 
міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту 
місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України   
від 12 травня 2007 року № 698,  пропонуємо 

 Керівнику військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 
Донецької області: 

1.Опрацювати результати державного фінансового аудиту бюджету  міста 
Торецьк. 

2. Вжити заходів щодо укладання договорів оренди земельних ділянок та 
стягнення плати із землекористувачів, які протягом досліджуваного періоду 
використовували земельні ділянки без правовстановлюючих документів та 
безоплатно.  

3. Розробити комплекс заходів щодо взаємодії з податковими органами 
щодо контролю за надходженням податків та зборів до міського бюджету 
місцевих податків та зборів, зокрема плати за землю, та здійснення ефективного 
управління землями комунальної власності, які перебувають у віданні. 

4. Переглянути кількість місцевих програм з метою оптимізації їх 
кількості та належного фінансування, запровадити постійний моніторинг 
досягнутих результатів від їх реалізації 

5. Переглянути запроваджену ставку частини чистого прибутку, який 
сплачується до бюджету міста підприємствами комунальної власності.  

6. Розробити заходи щодо посилення внутрішнього аудиту та контрольно-

економічної роботи, а також заходи щодо зміцнення фінансово-господарської 
та виконавської дисципліни в бюджетних установах. 

 

 

Головний державний фінансовий 
інспектор відділу контролю в 
галузі оборони, в 

правоохоронних органах та 
органах влади управління 
Східного офісу Держаудитслужби  
в Донецькій області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. О. СНІДЕВИЧ 
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