
Мостівська  сільська рада Доманівського району Миколаївської області 
Чергового засідання виконавчого комітету 

Протокол № 9 

         

2 серпня 2021  року                                                     
                                                                  Початок засідання -       10.00 

                                                                  Закінчення засідання -   11.00 

 

 На  засіданні  виконавчого комітету присутні  14 членів виконкому. Відповідно до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» засідання правомочне розпочати 
свою роботу. 
 

 Відсутні члени виконкому : Радчук Т.Д., Пастушенко С.Г., Делі Г.В., Михалко 
М.Ю. 
 

 Доповідач:  голова виконкому Бабанська Н.В. запропонувала такий порядок 
денний: 
 

Порядок денний: 
 

1.Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування малолітньому 
Мерзенюку Дмитру Вікторовичу, 26.07.2013 року народження.   
Інформує: голова виконкому Н.В.Бабанська 

2.Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора 
України та 30-ї річниці незалежності України 

Інформує: секретар виконкому Флакей М.Г. 
3. Про створення комісії з питань виплати заробітної плати і зайнятості населення. 
Інформує: голова виконкому Н.В.Бабанська 

4. Про підготовку закладів освіти Мостівської  ТГ до нового 2021-2022 навчального року 

Інформує:начальник відділу освіти, молоді та спорту Савченко А.В. 
5.Про прогноз бюджету Мостівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки 

Інформує: начальник фінансового відділу Беженар Г.П. 
 

Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно. 
 

 СЛУХАЛИ: голову виконкому Бабанську Н.В., яка ознайомила присутніх з 
поданням начальника служби у справах дітей Доманівської селищної ради Л.Гуровської 
про надання статусу дитини сироти, позбавленої батьківського піклування жителю села 
Мостове, малолітньому Мерзенюку Дмитру Вікторовичу,26.07.2021 року.  
 Надія Володимирівна попросила погодити дане подання,  з метою забезпечення 
прав та законних інтересів дитини. 
 

Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно 

Рішення № 1 /додається/ 
 

 СЛУХАЛИ: секретаря виконкому Флакей М.Г., яка повідомила членам 
виконавчого комітету, що в 2021 році Україна відзначає 30-річницю незалежності України 
і з метою гідного відзначення 30-ї річниці на території Мостівської сільської ради 
необхідно затвердити план заходів щодо підготовки та відзначення Дня Державного 



Прапора України та 30-ї річниці незалежності України, а також затвердити відповідальних 
виконавців.  
 Марина Геннадіївна запропонувала такий план заходів: 
1.Організувати та провести (за необхідності, з дотриманням протиепідемічних 
карантинних вимог) в населених пунктах громади  урочистості з нагоди Дня Державного 
Прапора України та 30-ї річниці  Незалежності України. 

Відділ освіти, молоді та спорту, 
виконавчий комітет, 

старости       

2.Забезпечити розміщення державних прапорів на фасаді адміністративних   будівель 
органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій розташованих на 
території сільської ради, а також святкове оформлення населених пунктів, з широким 
використанням , у встановленому чинним законодавством порядку,  державної символіки 
України та її елементів. 

Виконавчий комітет, старости 

3.Вжити додаткових заходів для забезпечення благоустрою населених пунктів, 
упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятників, пам’ятних знаків та місць 
поховання.  

Виконавчий комітет, старости 

4.Забезпечити  проведення  у  бібліотечних закладах та закладах культури  тематичних  
заходів. 

Відділ освіти, молоді та спорту, 
керівники закладів культури,  
бібліотечні заклади громади 

5.Забезпечити  громадський  порядок  та  безпеку  громадян  під  час  проведення  заходів  
з  нагоди  відзначення  на  території    територіальної  громади   Дня Державного Прапора 
України та 30-річчя незалежності України. 

Виконавчий комітет, старости 

6.Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації  та на офіційному веб-сайті 
Мостівської сільської ради заходів з відзначення  з нагоди Дня Державного Прапора та 30-

ї річниці  незалежності України. 
Виконавчий комітет сільської ради 

 

Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно 

Рішення № 2 /додається/ 
 

 СЛУХАЛИ: голову виконкому Бабанську Н.В., яка повідомила, що з 01.07.2021 
року стартувала інспекційна компанія з питань виявлення неоформлених трудових 
відносин у суб’єктів господарювання усіх форм власності, яку проводить Державна 
служба України з питань праці.  
 Надія Володимирівна запропонувала створити комісію з питань виплати заробітної 
плати і зайнятості населення, з метою зниження рівня не задекларованої праці на території 
Мостівської сільської ради.   
 ВИСТУПИЛИ: секретар виконкому Флакей М.Г., яка запропонувала такий склад 
комісії: 
Голова комісії: Пастушенко Світлана Георгіївна – заступник сільського голови; 
Заступник голови комісії: Троценко Юрій Миколайович – голова адміністративної комісії: 
Члени комісії: 
Соловей Олександр Миколайович – депутат сільської ради; 
Барабаш Тетяна Миколаївна – депутат сільської ради; 
Делі Георгій Васильович – староста; 



Фетько Тетяна Володимирівна – староста; 
Шевчик Сергій Васильович – староста. 
 

Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно 

Рішення № 3 /додається/ 
 

 СЛУХАЛИ: начальника відділу освіти, молоді та спорту Савченко А.В., яка 
повідомила членам виконавчого комітету, що з метою забезпечення організованої роботи 
закладів освіти Мостівської громади у новому 2021-2022 навчальному році, необхідно 
затвердити заходи щодо якісної підготовки освітніх закладів до навчального року, а також 
затвердити персональний склад комісії з перевірки підготовки закладів освіти до 
навчального року. (Зачитується проект рішення). 
 

Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно 

Рішення № 4 /додається/ 
 

 СЛУХАЛИ: начальника фінансового відділу Беженар Г.П., яка ознайомила членів 
виконавчого комітету з Прогнозом бюджету Мостівської територіальної громади на 2022-

2024 роки та основними цілями бюджетної політики громади на 2022-2024рр.  
 Беженар Г.П. повідомила, що відповідно до чинного законодавства, першочергово 
перед винесенням на затвердження на сесію сільської ради, даний Прогноз повинен бути 
ухвалений рішення виконавчого комітету. (Зачитується проект рішення). 
 

Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно 

Рішення № 5 /додається/ 
 

 

 

 

 

Голова виконкому                                                                                        Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

Мостівська   сільська рада 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

_____________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ 
 

         від 2 серпня  2021 року             № 1      
 

Про надання    статусу     дитини,  
позбавленої             батьківського 

піклування,             малолітньому 

Мерзенюку Дмитру Вікторовичу,  
26.07.2013 року народження 

 

   Відповідно до статті  34, 40, 52, частини 6 статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 1 Закону України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування», статті 1 Закону України  «Про 
охорону дитинства», пунктів 22, 24 Порядку провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866, подання 
служби у справах дітей Доманівської селищної ради від 21.07.2021 № 199-02,  

враховуючи,  що малолітня дитина Мерзенюк  Дмитро Вікторович, 
26.07.2013 року народження, залишився без опіки матері, що 
підтверджується свідоцтвом про смерть матері від 08.07.2020 року серія І-ФП 
№ 324285, видане виконавчим комітетом Мостівської сільської ради. 
Рішенням Доманівського районного суду Миколаївської області від 
10.06.2021 справа №475/712/19 батька дитини Мерзенюка Віктора 
Євгенійовича позбавлено батьківських прав, з метою захисту прав, свобод та 
законних інтересів дитини,  виконавчий комітет сільської ради  
 

ВИРІШИВ: 
      1.Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування, 
Мерзенюку Дмитру Вікторовичу, 26.07.2013 року народження, жителю села 
Мостове Вознесенського району Миколаївської області.                                                        
      2.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 



Голова виконкому                                                              Надія БАБАНСЬКА  

 

 
УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

Мостівська   сільська рада 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

_____________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ 
 

         від 2 серпня  2021 року             № 2      
 

Про затвердження плану заходів  
з підготовки та відзначення  
Дня Державного Прапора України та  
30-ї річниці незалежності України 

 

 

 Відповідно до Указу Президента України від 21 жовтня 2020 року 
№459/2020 «Про відзначення 30-ї річниці незалежності України», 
розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації 
№375-р від 14.07.2021 року «Про відзначення в Миколаївській області Дня 
Державного Прапора України та 3о-ї річниці незалежності України», 
керуючий статтею 32, пунктом 3 частини четвертої статті 42, частиною 
шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

 1.Затвердити план заходів з підготовки та відзначення на території 
Мостівської сільської ради Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці 
Незалежності України (Додається). 

 2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання плану заходів, 
затвердженого цим рішенням, з урахуванням вимог законодавства щодо 
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
сільського голови Пастушенко С.Г. 
 
 

 

Голова виконкому                                                                Надія БАБАНСЬКА 

 

 



 

Додаток до рішення виконавчого комітету 

№2 від 02.07.2021 року 

 

 

 

План заходів з підготовки та відзначення 

Дня Державного Прапора України та 

30-ї річниці Незалежності України 

 

1. Організувати та провести (за необхідності, з дотриманням 
протиепідемічних карантинних вимог) в населених пунктах громади  
урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці  
Незалежності України. 

  

    Відділ освіти, молоді та спорту, 

  виконавчий комітет, 
старости       

23- 24 серпня 2021 року 

 

2.Забезпечити розміщення державних прапорів на фасаді адміністративних   
будівель органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій розташованих на території сільської ради, а також святкове 
оформлення населених пунктів, з широким використанням , у встановленому 
чинним законодавством порядку,  державної символіки України та її 
елементів. 

Виконавчий комітет, старости 

Серпень 2021року 

 

3.Вжити додаткових заходів для забезпечення благоустрою населених 
пунктів, упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятників, 
пам’ятних знаків та місць поховання.  

Виконавчий комітет, старости 

Серпень 2021 року 

 

 

4.Забезпечити  проведення  у  бібліотечних закладах та закладах культури  
тематичних  заходів. 
 

Відділ освіти, молоді та спорту, 

  керівники закладів культури,  
бібліотечні заклади громади 

24 серпня 2021 року 

5.Забезпечити  громадський  порядок  та  безпеку  громадян  під  час  
проведення  заходів  з  нагоди  відзначення  на  території    територіальної  



громади   Дня Державного Прапора України та 30-річчя незалежності 
України. 

Виконавчий комітет, старости 

Серпень 2021року 

 

6.Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації  та на офіційному 
веб-сайті Мостівської сільської ради заходів з відзначення  з нагоди Дня 
Державного Прапора та 30-ї річниці  незалежності України. 
 

 Виконавчий комітет 
сільської ради 

Серпень 2021 року 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                Марина ФЛАКЕЙ 

виконавчого комітету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

Мостівська   сільська рада 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

_____________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ 
 

         від 2 серпня  2021 року             № 3      
 

Про створення комісії з питань 

виплати заробітної плати і зайнятості населення 

 

 

 Відповідно до  ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», листа Державної служби з питань праці від 29.06.2021 року 
№4341/1/4.1-21 щодо початку інспекційної компанії з питань виявлення 
неоформлених трудових правовідносин,а також  з метою зниження рівня не 
задекларованої праці на території Мостівської сільської ради, виконавчий 
комітет сільської ради, 

 

ВИРІШИВ: 
 

 1.Утворити комісію з питань виплати заробітної плати і зайнятості 
населення та затвердити її персональний склад.(Додається). 
 2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 

 

 

 

Голова виконкому                                                    Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення виконавчого комітету 

№3 від 02.07.2021 року 

 

 

 

Комісія з питань виплати заробітної плати і зайнятості населення 

 

Голова комісії: 
 

Пастушенко Світлана Георгіївна – заступник сільського голови; 
  

Заступник голови комісії: 
 

Троценко Юрій Миколайович – голова адміністративної комісії: 
  

Члени комісії: 
 

Соловей Олександр Миколайович – депутат сільської ради; 
Барабаш Тетяна Миколаївна – депутат сільської ради; 
Делі Георгій Васильович – староста; 
Фетько Тетяна Володимирівна – староста; 
Шевчик Сергій Васильович – староста. 
 

 

 

 

 

Керуючий справами        Марина ФЛАКЕЙ 

виконавчого комітету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

Мостівська   сільська рада 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

_____________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ 
 

         від 2 серпня  2021 року             № 4      
 

Про підготовку закладів освіти  
Мостівської  ТГ до нового  
2021-2022 навчального року  

 

Керуючись статтями 32,52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою забезпечення організованої роботи 
закладів  освіти Мостівської  ОТГ у новому 2021-2022 навчальному році, 
виконавчий комітет Мостівської  сільської  ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської 

сільської ради  (Савченко А.В.), керівникам закладів загальної середньої та 
дошкільної освіти вжити заходів щодо якісної підготовки освітніх закладів до 
початку 2021-2022 навчального року: 

1.1. Провести звіти керівників закладів загальної середньої та дошкільної 
освіти перед педагогічними колективами, батьками та громадськістю, 
засобами масової інформації (до 01 вересня 2021 року). 

1.2. Затвердити склад комісії з питань перевірки готовності закладів 
освіти до нового навчального року  (додаток 1). 

1.3. Провести перевірку готовності закладів загальної середньої  та 
дошкільної освіти до 20 серпня 2021 року  та оформити акти готовності 
навчальних закладів до нового навчального року. 

1.4. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки освітніх закладів до 
роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період з 
урахуванням питань енергозбереження. 

1.5. Сформувати мережу освітніх закладів на 2021-2022 навчальний рік 
(до 31 серпня 2021року), передбачити застосування різних форм організації 
навчального процесу в умовах адаптивного карантину. 

1.6. Провести облік дітей шкільного віку та учнів відповідно до вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017р. № 684 «Про 
затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» (до 5 
вересня 2021 року). 



1.7. Проаналізувати стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити 
невідкладних заходів щодо максимального залучення дітей п’ятирічного віку 
до різних форм дошкільної освіти (до 15 вересня 2021 року). 

1.8. Проаналізувати стан здобуття повної загальної середньої освіти та 
вжити заходів щодо продовження навчання і працевлаштування випускників 
шкіл, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
(до 15 вересня 2021 року). 

1.9. Вжити заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти 
дітей з особливими потребами та продовжити роботу щодо запровадження 
інклюзивної форми навчання, відповідно до потреби відкрити класи 
інклюзивного навчання. 

1.10. Забезпечити створення належних умов для організації навчання 
учнів 1-их класів в умовах Нової української школи. 

1.11. Вжити заходів щодо безперебійного доступу закладів  освіти до 
мережі Інтернет. 

1.12. Забезпечити неухильне дотримання правил техніки безпеки та 
санітарно-гігієнічних норм в освітніх закладах для збереження і зміцнення 
здоров’я дітей, попередження поширенню коронавірусної хвороби (COVID - 

19), придбання миючих, дезінфікуючих засобів та антисептиків, засобів 
індивідуального захисту. 

1.13. Своєчасно забезпечити освітні заклади шкільною документацією, 
організувати роботу щодо забезпечення підручниками (до 5 вересня 2021 
року). 

1.14. Провести з дотриманням карантинних норм свято до Дня знань 1 
вересня 2021 року та Першого уроку. 

1.15. Оформити паспорти готовності закладів освіти до нового 
опалювального сезону (до 15 вересня 2021 року). 

1.16. Укласти договори щодо  придбання  твердого палива у заклади 
освіти. 

1.17. Підготувати харчоблоки та шкільні їдальні до нового навчального 
року, організувати харчування дітей, особливо пільгових категорій. 

1.18. Організувати безпечне підвезення учнів та педагогічних 
працівників. 

1.19. Взяти участь у  педагогічних конференціях та методичних 
об’єднаннях (до 31 серпня 2021 року).  

1.20.Забезпечити перевірку систем опалення та водопостачання на 
об’єктах сфери освіти Мостівської  ТГ (до 01 жовтня 2021року). 

1.21.Забезпечити проведення перевірки ізоляції силової та 
освітлювальної проводки, вимірювання опору розтікання на основних 
заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування у ЗЗСО (до 01 
вересня 2021 року).  

1.22. Забезпечити проведення перевірки димових та вентиляційних 
каналів у  закладах освіти(6.08.-31.12.2021). 



2. Забезпечити фінансування та проведення медичних оглядів 
педагогічних працівників та учнів (до 2 вересня 2021року) та обслуговування 
дітей у навчальних закладах (упродовж року). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника  відділу 
освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради 
Савченко А.В. 

 

 

 

Голова виконкому                                                     Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого 
комітету 

від 02.08.2021  № 4 

 

 

СКЛАД 

комісії з перевірки підготовки закладів освіти 

до нового навчального року 

 

Бабанська Н.В.  – Мостівський сільський голова;  
Пастушенко С.Г. – заступник сільського голови; 

Савченко  А.В.     – начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого 
органу Мостівської сільської ради; 
Тарасов С.В.  – провідний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 
виконавчого органу Мостівської сільської ради; 
Столярова Л.В.- головний спеціаліст  відділу державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Первомайського управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (за 
узгодженням);  
  Рудковська Т.М. – заступник начальника управління –начальника відділу 
безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Первомайського 
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській 
області (за узгодженням); 
Павловський М.М. – головний інспектор  Вознесенського  РУ ГУ ДСНС 
України в Миколаївській області(за узгодженням). 
 

 

 

 

Керуючий справам (секретар) Марина ФЛАКЕЙ 

виконавчого комітету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

Мостівська   сільська рада 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

_____________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ 
 

         від 2 серпня  2021 року             № 5      
 

Про прогноз бюджету  
Мостівської сільської територіальної громади  
на 2022-2024 роки 

 
   

 

 Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 751  Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет 

сільської ради 

ВИРІШИВ: 
 

 1.Схвалити прогноз бюджету Мостівської сільської територіальної 
громади на 2022-2024 роки з подальшим внесенням на розгляд сесії сільської 
ради, що додається. 
 2.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.                   
         

 
 

         Голова виконкому                                                    Надія Бабанська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



СХВАЛЕНО 

Рішенням виконкому 

02.08.2021 №5 

 

ПРОГНОЗ 

бюджету Мостівської сільської територіальної громади 

на 2022-2024 роки 

 

14515000000 
   (код бюджету) 

 

I. Загальна частина 

Прогноз бюджету Мостівської сільської територіальної громади на 2022-2024 

роки (далі-Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу 
України та Податкового кодексу України, ґрунтується на положеннях 
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей сталого розвитку 
України на період до 2030 року, стратегії економічної безпеки України на 
період  до 2025 року , стратегії розвитку громади та складено відповідно до 
прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку  
країни та громади, регіональних та державних цільових програм. 
Запровадження середньострокового бюджетного планування сприятиме 
забезпеченню фінансової стабільності та зміцненню економічного зростання 
у середньостроковій перспективі . Спрямоване на забезпечення економічного 
зростання та сталого розвитку громади . 
 Мета прогнозу-запровадження середньострокового  бюджетного 
прогнозування для встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями 
розвитку громади та можливостями бюджету. 
 Основними цілями бюджетної політики громади в 2022-2024 роках є: 

- забезпечення надходжень до бюджету Мостівської сільської 
територіальної  громади з урахуванням позитивної динаміки у 
порівнянні з попередніми роками; 

- підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними 
коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу 
планування і виконання місцевих бюджетів; 

- забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та 
розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а 
також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги; 

- здійснення видатків бюджету відповідно до соціальних стандартів; 
забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з планом 
економічного і соціального розвитку громади; 

- визначення резервів росту доходів бюджету сільської територіальної 
громади; 

- стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету-розвитку 
сільської територіальної громади. 



 Основними завданнями Прогнозу є: 
- підвищення результативності та ефективності управління бюджетними 

коштами; 
- забезпечення виконання доходної частини бюджету Мостівської 

сільської територіальної громади відповідно до показників, 
затверджених сільською радою; 

- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету 
Мостівської територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення 
ефективного управління об’єктами комунальної власності та 
земельними ресурсами; 

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом 
застосування дієвих методів економії бюджетних коштів; 

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та 
виконання заходів, передбачених сільськими цільовими програмами; 

- запровадження дієвих заходів з енергозбереження. 
 Прогноз бюджету Мостівської сільської територіальної громади на 
2022- 2024 роки зорієнтований на формування сприятливого економічного 
середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування 
бюджетної системи громади, стимулювання іноваційно-інвестиційної 
складової економіки громади, встановлення взаємозв’язку між соціально-

економічними цілями розвитку регіону і можливостями 
бюджету,забезпечення виконання гарантованих державою соціальних 
зобов’язань. 
 Невиконання прогнозних показників бюджету Мостівської сільської 
територіальної громади на 2022-2024 роки може відбутись у разі змін в 
економічному середовищі, які будуть залежати від наслідків поширення 
коронавірусної інфекції COVID-19, невідповідності  основних прогнозних 
показників економічного і соціального розвитку громади, врахованим під час 
формування прогнозу.     
 

ІІ.Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку 

 

 Прогноз економічного і соціального розвитку  громади на 2022 –2024 

роки враховує вплив збурень як економічного, так і військово–політичного 
характеру, проведення реформ.   
 Матиме значення планування в рамках Стратегії розвитку України на 
період до 2025 року для  відновлення економічного зростання і модернізації 
економіки територіальних громад відповідно до визначених Президентом 
України завдань, що і  забезпечить підґрунтя для закріплення позитивних 
тенденцій економічного та соціального розвитку територіальних громад, 
досягнення економічної стабільності та розв’язання накопичених за 
попередні роки проблем.  

 Згадані новації сприятимуть зростанню доходів переважно тих верств 
населення, чиї статки були нижче від середньоукраїнського рівня, 
найімовірніше позитивно впливатиме на розвиток вітчизняної економіки 



протягом кількох наступних років. Адже населення з нижчими рівнями 
доходів, якого дуже багато в громаді, висуває попит насамперед на товари 
вітчизняного виробництва. Таким чином, підвищення мінімальних зарплат і 
пенсій робитиме свій позитивний внесок у збільшення обсягів внутрішнього 
попиту як важливого чинника зростання української економіки, в тому числі 
і в громаді, у нинішньому і наступних роках. 
Важливою складовою економічного зростання у 2022–2024 роках буде 
виконання середньострокових завдань розвитку агропромислового 
комплексу району, окремих галузей і видів економічної діяльності, провідних 
бюджетоутворюючих підприємств.  
  Економічне зростання, покращання фінансового стану приватного 
сектору, забезпечення соціальних гарантій населенню, а також відновлення 
тенденції зростання зайнятості сприятиме зростанню загального рівня 
заробітної плати працівникам громади, що є основним джерелом доходів 
працюючого населення. 
 Рівень середньомісячної заробітної плати в цілому по громаді 
становитиме у 2022 році - 7558 грн., 2023 році - 8616 грн.,2024 році -8921 

грн., або зростання прогнозується не менше ніж на 8% відсотків щорічно. 
 На території Мостівської сільської територіальної громади знаходиться 
вісімнадцять населених пунктів. Обслуговує населення Мостівської сільської 
ради 3 відділення зв’язку, 2 Фапи, Мостівська Амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини, дві  школи I-IIступенів та три школи I-III  

ступенів, знаходяться в селах Мостове, Олександрівка, Козубівка, Суха Балка 
та Лідіївка. На території ради знаходиться сільський клуб в селі Суха балка, 
та два сільських будинки культури в селах Мостовому та Лідіївка. 
Основна галузь за обсягами виробництва продукції сільськогосподарського 
призначення та зайнятості населення –сільське господарство.  
Загальна площа сільськогосподарських угідь Мостівської сільської ради 
складає 113676,80 га, з них ріллі-15768,6 га 

У населених пунктах є сільськогосподарські підприємства: в с.Мостовому- 

СГ ЗАТ Україна,ТОВ ім.Б.Хмельницького, с.Лідіївка-ДП «Лідієвське ТОВ 
СП «Нібулон»,с.Суха Балка - ТОВ «Злагода, с Ізбашівка-ТОВ «Зоря-Агро, а 
також є селянські (фермерські господарства. 
 Усі підприємства є виробниками сільськогосподарської продукції, 
СПрАТ Україна та ТОВ ім.Б.Хмельницького спеціалізуються виробництвом 
м’яса та молока, а ДП «Лідієвське» спеціалізується як виробник насіння 
зернових, масляничних і технічних культур. 
Протягом 2021 року  проведені заходи щодо продовження реалізації 
інвестиційного проекту по будівництву біогазового комплексу за кредитні та 
власні кошти інвестора в СПрАТ „Україна”(27880 тис.грн.). 
 Найбільш рентабельним товаровиробником на території ради є ДП 
«Лідієвське» .У його користуванні знаходяться найкращі землі відповідно до 
оцінки земель сільськогосподарського призначення. 



 Підприємства ДП «Лідієвське» та ТОВ «Зоря-Агро» надають послуги 
по обробітку землі тому, що вони мають багато нової досконалої 
сільськогосподарської техніки. 
Економічне зростання у 2022-2024 роках формуватиметься головним чином 
за рахунок внутрішніх резервів, що підтримуватиметься політикою Уряду, 
стимулювання інвестиційної активності суб’єктів господарювання , 
збереження фінансової стабільності. Зважаючи на кліматичні умови не 
прогнозується зростання валового виробництва у сільському господарстві. 
 Основними приорітетними завданнями економічного і соціального 
розвитку громади у 2021 році є: 

- забезпечення стабільної роботи систем життєдіяльності громади та 
покращення якості життя населення; 

- створення організаційних умов для розвитку економічного потенціалу 
громади Мостове, зростання місцевого підприємництва та залучення 
інвестицій; 

- диверсифікований розвиток сільського господарства та переробки на 
основі сучасних технологій та згідно із засадами екологічної 
відповідальност; 

- розвиток агропродовольчої переробки, збільшення виробництва 

екологічно чистих продуктів харчування; 

- підтримка несільськогосподарських галузей економічної діяльності, у 
тому числі виробництва відновлюваної енергії, торгівлі, послуг на 
основі місцевого потенціалу; 

- підтримка багатоаспектного туризму та діяльності у сфері реабілітації 
та оздоровлення; 

- покращення якості дорожньої інфраструктури та громадського 

транспорту у громаді; 
- захист водних ресурсів та забезпечення населення якісною питною 

водою; 

- інтеграція та розвиток системи управління наданням 
житловокомунальних послуг, розвитком житлово-комунальної 
інфраструктури та заходами з енергоощадності; 

- покращення стану дорожнього покриття забезпечення належного 

утримання доріг (прибирання,розмітка); 
- створення транспортного сполучення між населеними пунктами в 

громаді; 
- покращення вуличного освітлення (реконструкція електромереж 

вуличного освітлення в с.Мостове, с.Олександрівка, с.Першотравнівка, 
с.Івно-федорівка, с.Грибоносове; 

- провести реконструкцію системи водопостачання  (ремонт 
свердловини та водогону в селі Олександрівці,Реконструкція водогонів 
по вул..Веселинівській, Степовій, Шкільній в селі Мостовому) ; 

- розширення функцій та покращення матеріально технічного оснащення 
КП «Мостівський сількомунгосп»; 

- облаштування полігону твердих побутових відходів у громаді; 



- інвентаризація та благоустрій місць поховань в громаді; 
- будівництво нового приміщення для амбулаторії; 
- підтримка створення та діяльності спортивних команд та клубів з 

різних дисциплін;  
- реконструкція спортивних стадіонів в селі Мостове та с.Суха Балка. 

 

ІІІ. Загальні  показники бюджету 

 Прогноз включає показники бюджету сільської територіальної громади 
за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, 
взаємовідносинами бюджету територіальної громади з бюджетами інших 
рівнів, враховує  положення та показники, визначені прогнозом, схваленим у 
попередньому бюджетному періоді. 
 При розрахунку показників бюджету Мостівської сільської 
територіальної громади на 2022-2024 роки враховано: 
 1.Прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади, 
підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 
2019-2020 роки та очікуване виконання  за 2021 рік. 
 2.Норми податкового та бюджетного законодавства та застосування 
чинних ставок оподаткування. 
 3.Макропоказники визначені з урахуванням Постанови Кабінету 
Міністрів України від 31.05.2021 р. №548 «Про схвалення Бюджетної 
декларації на 2022-2024 роки», яка передбачає: 
 - зростання валового внутрішнього продукту у 2022 році-3,8 відсотка, у 
2023 році -4,7 відсотка, у 2024 році -5,0 відсотків; 
 - номінальний валовий внутрішній продукт у 2022 році – 5 368,8 млрд. 
грн, у 2023 році – 5 993,9 млрд. грн, у 2024 році – 6 651,0 млрд. грн; 
індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 
106,2 відсотків у 2022 році, 105,3 відсотків у 2023 році, 105,0 відсотків у 2024 
році; 
 - індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2022 
році – 107,8 відсотків, у 2023 році – 106,2 відсотків; у 2024 році – 105,7 

відсотків. 
 4. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року – 6500 грн, з 
1 жовтня 2022 року – 6700 грн (темп приросту – 3,1 відсотків), з 1 січня 2023 
року – 7176 грн (темп приросту – 7,1 відсотків), з 1 січня 2024 року – 7665 

грн (темп приросту 6,8 відсотків). 
 5. Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної 
тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 грн, з 1 жовтня 2022 року – 2982 

грн (темп приросту – 3,1 відсотка), з 1 січня 2023 року – 3193 грн (темп 
приросту – 7,1 відсотка), з 1 січня 2024 року – 3411 грн (темп приросту – 6,8 

відсотка).  
 Загальні показники бюджету наведено в додатку 1. 
 Видатки бюджету обраховано в наступних обсягах:  
2022 рік -56516718 гривень ( в т.ч.:загального фонду -56156718 грн., 
спеціального фонду 360000 грн. ).  



 Темп росту видатків  загального фонду складає :2022 до 2021 -12,9 

відсотків, 2023  до 2022-4 відсотки, 2024 до 2023 -9,6 відсотків. 
 

IV.Показники доходів бюджету 

 Законодавчою основою формування дохідної частини бюджету 
Мостівської  
сільської територіальної громади є норми Бюджетного та Податкового 
кодексів України. 
 Обсяг дохідної частини бюджету Мостівської сільської територіальної 
громади на 2022 рік прогнозується в сумі 56516718 гривень, в т.ч. 
 Податкові надходження                    - 30230540 гривень, 
 Неподаткові надходження                –723440   гривень, 
          Цільові фонди                                   - 36000   гривень, 
          Трансферти з державного бюджету –24946400 гривень, 
          Трансферти з обласного бюджету    -580338 гривень.   
Обсяг дохідної частини бюджету Мостівської сільської територіальної 
громади на 2023 рік прогнозується в сумі 58758950  гривень, в т.ч. 
 Податкові надходження                    - 30366000 гривень, 
 Неподаткові надходження                –767250   гривень, 
          Цільові фонди                                   - 36000   гривень, 
         Трансферти з державного бюджету –27538300 гривень, 
         Трансферти з обласного бюджету    -51400 гривень.   
Обсяг дохідної частини бюджету Мостівської сільської територіальної 
громади на 2024 рік прогнозується в сумі 64393600  гривень, в т.ч. 
         Податкові надходження                    - 33733400 гривень, 
 Неподаткові надходження                –815800   гривень, 
          Цільові фонди                                   - 36000   гривень, 
         Трансферти з державного бюджету –29755500 гривень, 
         Трансферти з обласного бюджету    - 52900 гривень. 
 При прогнозуванні обсягу  доходів бюджету Мостівської сільської 
територіальної громади на 2022-2024 роки враховано: 

- фактичні показники економічного і соціального розвитку громади за 
2020 рік; 

- очікувані показники економічного і соціального розвитку громади за 
2021 рік; 

- прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади на 
2022-2024 роки; 

- макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-

2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 
31.05.2021 р №586  та визначені Бюджетною декларацією нам 2022-

2024 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 
31.05.2021 р№548; 

- застосування чинних ставок загальнодержавних податків; 



- застосування індексу споживчих цін, що використовується для 
визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів, із значенням 100 відсотків; 

- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної 
плати та посадового окладу(тарифної ставки) працівника I тарифного 
розряду Єдиної тарифної сітки; 

- застосування ставок місцевих податків, встановлених рішенням XI сесії 
8 скликання 09.07.2021 р №3 «Про встановлення місцевих податків та 
зборів на території населених пунктів Мостівської сільської ради на 
2022 рік» ; 

- фактичне виконання дохідної частини бюджету сільської 
територіальної громади за результатами 2019-2020 років та 6 місяців 
2021 року. 

 З урахуванням прогнозу основних макропоказників економічного та 
соціального розвитку, динаміки бази оподаткування, ефективності 
податкового адміністрування, загальні показники доходів бюджету 
Мостівської територіальної громади на 2022-2024 роки зростають.         
 Зростання  2022 року до 2021 року  складає по загальному фонду 
бюджету -3046657 гривень(   5,7 %); 
 Зростання  2023 року до 2022 року  складає по загальному фонду 
бюджету -2242232 гривни (  4 %); 
 Зростання  2024 року до 2023 року  складає по загальному фонду 
бюджету -5634650 гривень(  9,6 %). 
 Показники доходів бюджету наведені в додатку 2. 
 

V.Показники фінансування бюджету 

 Показники фінансування бюджету наведені в додатку 3 до Прогнозу та 
заповнені по фактичним показникам 2020 року  та по уточненому річному 
плану 2021 року, який склався станом на 01.07.2021 р. 
 Кошти що передаються з загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) складають 3407437 гривень та направлені по 
спеціальному фонду бюджету на видатки розвитку. Такими коштами 
являються вільні залишки, які утворилися на початку року, субвенції з 
державного та обласного бюджетів виділені на капітальні видатки та 
перерозподіл коштів з інших програм та направлені їх на соціально-значимі 
та першочергові заходи по бюджету. 
 Місцеві запозичення та надання місцевих гарантів не плануються, отже 
додатки 4 та 5 без показників. 
 

VI.Показники видатків бюджету  та надання кредитів з бюджету 

 

 Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2022-

2024 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, 
стійкості та збалансованості бюджету територіальної громади, ефективне 
використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів. 



 Фінансування видатків бюджету Мостівської сільської територіальної 
громади, сільських цільових програм на період до 2024 року 
здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих 
умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що 
відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення 
очікуваних результатів. 
 Пріоритетними завданнями розвитку галузей є: 

Державне управління 

- забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого 

середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її 
самореалізації, захисту її прав, надання населенню місцевим 

самоврядуванням, утвореними установами та організаціями 

високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших 

послуг, створення належних матеріальних, фінансових та 

організаційних умов для забезпечення здійснення власних і 
делегованих повноважень. 

Освіта 

- забезпечення належного функціонування загальноосвітніх та 

дошкільних закладів та інших закладів освіти; 

- забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників 
споживання енергоносіїв, в тому числі природного газу. 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

- поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам; 
- підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт; 
- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад 

сімейного життя, підвищення рівня економічної активності та 

самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, 

хто має дітей; 

- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки. 

Культура і мистецтво 

- популяризація народної творчості та проведення культурно-

мистецьких заходів. 
Фізична культура і спорт 

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою 
та масовим спортом, набуття навичок здорового способу життя, 
зміцнення здоров’я нації та попередження захворювань; 

Житлово-комунальне господарство 

- забезпечення утримання в належному стані сільських доріг; 
- утримання в належному стані території сіл; 
- забезпечення та утримання на належному рівні зелених зон сіл, 

кладовищ, зон відпочинку; 
- забезпечення функціонування системи вуличного освітлення. 



Граничні показники видатків Мостівської сільської територіальної громади 
та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів 

наведено в додатку 6 6 до цього прогнозу. 
Граничні показники видатків бюджету Мостівської сільської територіальної 
громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
бюджету наведено в додатку 77 до цього прогнозу. 
                                                    Будівництво 

 Напрями видатків на будівництво (капітальний ремонт, реконструкцію) 
у 2022-2024 роках, визначені сільськими (цільовими) програмами, 
передбачають продовження реалізації проектів, які були розпочаті в минулі 
роки, що надасть можливість поетапно завершити та ввести в експлуатацію 
об’єкти. 
 У прогнозний період буде продовжено реалізацію проектів будівництва 
(капітального ремонту, реконструкції) об’єктів соціально-культурної сфери, 
житлово-комунального господарства, які були розпочаті в минулі роки;  

Кредитування бюджету 

 Надання та повернення кредитів не прогнозується. 
 

VII.Бюджет розвитку 

 Показники бюджету розвитку наведені в додатку 9 до прогнозу. На 
2022-2024 роки бюджет розвитку не планується. Об’єкти на яких 
проводиться будівництво,капітальні ремонти та виготовлення проектно-

кошторисної документації фінансуються за рахунок направлення вільних 
залишків, які склалися на початок року, перевищення доходів ,перерозподілу 
коштів з інших програм головних розпорядників, та субвенцій з державного 
та обласного бюджету за фактичним виконанням бюджету ради. В 
поточному році  станом на 01.07.2021 року план бюджету розвитку складає 
5134619 гривень. Джерелом надходження є трансферти з державного 
бюджету 3004468 гривень, трансферти з обласного бюджету - 324162 гривни, 
кошти громади – 1805989 гривень. Обсяг капітальних вкладень на 
інвестиційні проекти складає в 2021 році 4541663 гривни (без видатків на 
придбання обладнання та інвентарю для бюджетних установ та внесків до 
статутного фонду Мостівського сількомунгоспу).  
  

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами 

 Міжбюджетні трасферти до бюджету  громади на  2022-2024 роки 
прогнозуються в наступних розмірах: 
2022 рік всього -25526738 гривень в т.ч: 
– освітня субвенція -22397200 гривень, 
базова дотація   -   2549200  гривень, 
дотація з обласного бюджету на утримання 

 закладів освіти та охорони здоров’я - 530400 гривень , 
субвенції з обласного бюджету на соціальний захист -49938 гривень. 
2023 рік всього -27589700 гривень в т.ч: 
      – освітня субвенція -   24530400 гривень, 



базова дотація   -   3007900  гривень, 
субвенції з обласного бюджету на соціальний захист - 51400 гривень 

2024 рік всього -29808400 гривень в т.ч.: 
      – освітня субвенція -   26204400 гривень, 
базова дотація   -   3551100  гривень, 
субвенції з обласного бюджету на соціальний захист - 52900 гривень 

Міжбюджетні трансферти із бюджету громади до інших місцевих бюджетів 
прогнозується в наступних розмірах: 
2022 рік всього – 1969531 гривна в т.ч: 
субвенція до бюджету Доманівської  
селищної територіальної громади 

на спільне утримання установ -1804331 гривна, 
субвенція до бюджету Вознесенської  
районної ради на покращення матеріально - технічної бази  - 165200 гривень,                 
 

2023 рік всього – 1957114 гривень в т.ч: 
субвенція до бюджету Доманівської  
селищної територіальної громади 

на спільне утримання установ     -1941114 гривень, 
субвенція до бюджету Вознесенської  
районної ради на покращення матеріально - технічної бази                                 
- 16000 гривень,                  
2024 рік всього - 2057483 гривни в т.ч: 
субвенція до бюджету Доманівської  
селищної територіальної громади 

на спільне утримання установ     - 2041583 гривни, 
субвенція до бюджету Вознесенської  
районної ради на покращення матеріально -технічної бази - 15900 гривень 

 

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету 

 В прогнозі бюджету Мостівської сільської територіальної громади на 
2022-2024 роки наявні наступні додатки: 
 додаток 1 «Загальні показники бюджету»; 
 додаток 2 «Показники доходів бюджету»; 
 додаток 3 «Показники фінансування бюджету»; 
 додаток 4 «Показники місцевого боргу»; 
 додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, 
обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання 
місцевих гарантій»; 
 додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з 
бюджету головним розпорядникам коштів»; 
 додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»; 
 додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»; 



 додаток 9 «Показники бюджету розвитку»; 
додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі 
інвестиційних проектів»; 
 додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»; 
 додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам». 
 

 

 

Начальник фінансового відділу                               Галина БЕЖЕНАР 


