
Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

2020

Бюджет

Сумської міської ОТГ



Динаміка дохідної та видаткової частини                                               
бюджету Сумської міської ОТГ на 2019-2020 рр., млн. гривень

2019

Дохідна частина

Видаткова частина

2 512,3
2 568,3

56,0

Дефіцит

Доходи
Видатки

Погашення місцевого боргу по кредиту                    

від міжнародної фінансової організації Північної 
екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)

-2,8

Здійснення місцевого запозичення                                

на покриття дефіциту бюджету                      
(реалізація місцевих проєктів)

58,8

2 988,9
3 244,5

2 568,32 512,3

Фактично надійшло Затв. з урах. змін

2020

ЗатвердженоФакт



Динаміка надходжень                                                                
до бюджету Сумської міської ОТГ, млн. гривень

Бюджет ОТГ Загальний фонд Спеціальний фонд

Власні

надходження

Офіційні 

трансферти

2019 очік.

2 988,9

2 512,3

1 871,1

Дохідна частина

1 117,8

2 088,2

424,1

2 821,7

2 431,0

1 770,4

2 007,7

1 051,3
423,3

81,3

167,2

100,7

66,5
80,5

2019 факт 2020 затв. 2019 очік.

- 15,9 %

- 13,8 %

- 51,4 %

+11,6 %

-62,1 %

+13,4 %

-59,7 %

-20,1 %

2019 факт 2020 затв. 2019 факт 2020 затв.

0,8-98,8 %



Надходження до загального фонду  

Сумської міської ОТГ, млн. гривень
Дохідна частина

Місцеві податки

483,2 млн. грн. 

(24,1 %) 

∑2 431,0

∑2 007,7 ∑423,3+13,4 % -59,7 %

-13,8 %

Податок на доходи 

фізичних осіб

1 333,2 млн. грн. 

+ 15,7 %

(66,4 %)

Власні доходи

Інші податки

51,7 млн. грн. 
(2,5 %) 

- 5,8 %

Акцизний податок

139,6 млн. грн. 

(7,0 %)

+ 3,2 %

Офіційні трансферти

+ 12,9 %



Надходження до спеціального фонду  

Сумської міської ОТГ, млн. гривень

Дохідна частина

Власні надходження 

бюджетних установ

69,5 млн. грн. 

- 15,1 %

(86,3 %) 

Бюджет розвитку

-61,3 %

4,9 млн. грн. 
(6,1 %) 

Природоохоронний 

фонд
4,5 млн. грн. 

На рівні 2019 року

(5,6 %) 

Цільові фонди

1,6 млн. грн. - 5,7 %

(2,0 %) 

∑81,3

∑80,5 -20,1 %

-51,4 %
Власні доходи Офіційні трансферти

∑0,8 -98,8 %



Порівняльний аналіз обсягів реверсної дотації, млн. гривень

56,4

67,2

87,3

111,1 108,1

- 3,0

+ 10,8

+ 20,1 

+ 23,8

2016 2017 2018 2019 факт 2020 затверджено

Дохідна частина

Державний

бюджет



Структура видатків бюджету 

Сумської міської ОТГ, млн. гривень

∑ 2 569,0
млн. грн.

- 20,6 %

Видаткова частина

Освіта

1 024,4 млн. грн. 

(40,0 %)

+ 12,5 %

Охорона здоров’я

209,6 млн. грн. 

(8,1 %)
- 45,8 %

Культура і мистецтво 

74,5 млн. грн. 

(2,9 %)
+ 9,9 %

Соц. захист та  
соц. забезпечення

141,2 млн. грн. 

(5,5 %)
- 78,9 %

Державне управління
242,3 млн. грн. 

(9,4 %) + 5,0 %

Фізична культура              

і спорт

46,4 млн. грн. 

(1,8 %)
+ 23,1 %

Будівництво

91,0 млн. грн. 

(3,5 %)- 35,6 %

Транспорт

10,0 млн. грн. 

(0,4 %)
- 80,8 %

ЖКГ

397,9 млн. грн. 

(15,5 %)

- 5,8 %

Інші
331,7 млн. грн. 

(12,9 %)

+ 4,6 %

Прожитковий мінімум

2019 

з 01.01
1921 2102

з 01.07
2007 2197

2102 2270
з 01.12

2020 

2020 2019 

Мінімальна зарплата

4173 4723
+13,2 %

Посадовий оклад 

працівника І тарифного 

розряду ЄТС

1921

2102

2019

2020
+9,4 %



Розподіл видатків бюджету Сумської міської ОТГ 
на 2020 рік, млн. гривень

Видаткова частина

785,3 86,4 129,7

23,0
Освіта (без шкіл 

естетичного виховання)

Охорона здоров’я

Культура і мистецтво  
(з урахуванням шкіл 

естетичного виховання)

Соц. захист та  
соц. забезпечення

Фізична культура і 

спорт

Будівництво

Інші

Житлово-комунальне 
господарство

Державне управління

1,9 0,4

27,9

155,7 183,8

207,3 162,7

91,0

63,6

3,0 7,1 0,9

91,9

29,6 44,4 43,7

222,3

4,8 13,8 1,4

119,1

20,3 0,9 0,8

36,3 1,7 6,4 1,9

Оплата праці і 

нарахування на ЗП

1 221,5

Комунальні послуги              

та енергоносії

154,8

Видатки 

розвитку

509,1

Видатки 

споживання

683,6



Видатки на ОСВІТУ, млн. гривень

Оплата праці

780,2 млн. грн.
+ 16,6 %

Захищені статті видатків 
(харчування – 44,0 млн. грн., 

інші – 16,4 млн. грн.) + 6,5 %

9,0 млн. грн.

1 024,4
млн. грн.

∑1 123,2

Видатки в структурі галузі

Комунальні послуги та 

енергоносії

83,3 млн. грн.
+ 8,2 %

Поточне утримання 

установ

24,3 млн. грн.
- 35,5 %

Видатки розвитку

22,9 млн. грн. - 13,9 %

Власні надходження
53,3 млн. грн. + 24,0 %

Крім цього, передбачено:

Природоохоронні 

заходи

0,4 млн. грн.

Заходи з 

енергозбереження

89,4 млн. грн.

Будівництво

9,0 млн. грн.
+ 93,6 %

- 2,8 %

- 19,6 % + 12,5 %

Видаткова частина

311,1

4,9
15,3

355,9

4,4

132,5
144,9

2,7

3,0

17,5 5,7

2019 затв. з

урах. змін

2020 

затверджено 

Освітня 

субвенція з ДБ

Додаткова дотація з ДБ 

на утримання закладів 

освіти та охорони 

здоров'я 

Інші трансферти

Трансферти

Видатки ОТГ 

спрямовані додатково
2019 затв. з

урах. змін

2020 

затверджено 
2019 затв. з

урах. змін

2020 

затверджено 



Видатки на ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я, млн. гривень

Інші установи

2,9 млн. грн.

209,6

∑ 243,5

Видатки в структурі галузі

Вторинна мед. допомога:

143,2 млн. грн.

4,3 млн. грн.

Цільові субвенції з ДБ

Придбання обладнання

21,7 млн. грн.

Крім цього, передбачено:

Заходи з 

енергозбереження

26,9 млн. грн.

Будівництво

7,0 млн. грн.

Первинна мед. допомога:

15,5 млн. грн.

Капітальні ремонти

22,0 млн. грн. Мед. субвенція на І кв. 2020

52,7 млн. грн.

Додатково до мед. субвенції

28,0 млн. грн.
Комунальні послуги та енергоносії

Поточне утримання КНП

33,1 млн. грн.

29,4 млн. грн.

Пільгові рецепти, 

технічні засоби, 

туберкулін

13,8 млн. грн.

Комунальні 

послуги та 

енергоносії

1,7 млн. грн.

Гемодіаліз

2,7 млн. грн.
Інсулін

1,5 млн. грн.
Інші

0,1 млн. грн.

Видаткова 

частина

млн. грн.



Надання пільг, 

установлених чинним 

законодавством

67,8

Надання матеріальної 

допомоги мешканцям

4,9

Надання соціальних 

гарантій, установлених 

Сумською міською радою

5,1

Надання пільг на житлово-
комунальні послуги окремим

категоріям громадян

2,0

Надання фін. підтримки 

громадським організаціям, які 

мають соц. спрямованість
1,9

Передача до обл. бюджету 
субвенції на компенсаційні
виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій
0,1

Безкоштовне харчування та 

новорічні подарунки дітям 

батьки яких є учасники 

бойових дій 0,1

Обробка 

інформації

0,1

Програма «Милосердя» 

Програма «Соціальна підтримка захисників 

України та членів їх сімей» 

Видаткова частина

Надання одноразової 

цільової допомоги для 

придбання житла20,6

Надання мат. допомоги 

захисникам України та 

членам їх сімей 1,8

Надання пільг на 

житлово-комунальні 

послуги 0,6

Безкоштовне харчування та 

новорічні подарунки дітям батьки 

яких є захисниками України 4,2

Медичне забезпечення

захисників України 0,7

Передача до обл. бюджету 

субвенції на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд
1,0

Надання соц. гарантій, 

установлених Сумською

міською радою
5,2

∑82,0 млн. грн.

∑34,1 млн. грн.



Видатки на КУЛЬТУРУ І МИСТЕЦТВО, млн. гривень

Культура і мистецтво

0,4 млн. грн. 

(0,5%) 

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування

0,8 млн. грн. 

(1,1%) - 61,9 %

Інші поточні видатки

2,4 млн. грн. 

(3,2%) - 11,1 %

Видатки передбачені за   

рахунок власних надходжень 

бюджетних установ

2,8 млн. грн. 

(3,8%) + 12,0 %

Енергоносії

3,0 млн. грн. 

(4,0%) - 3,2 %

Проведення заходів

4,7 млн. грн. 

(6,3%) + 6,8 %

Культурно-мистецькі 

заходи

2,3 млн. грн.

Культурно-промоційні 

заходи та проєкти

1,5 млн. грн.

Культурно-освітні  

заходи

0,9 млн. грн.

Оплата  праці і нарахування                    

на заробітну плату

60,9 млн. грн. 

(81,6%) + 15,1 %

∑74,6
млн. грн.

∑75,0
Видаткова частина

Крім цього, 

передбачено:
0,4

Заходи з 

енергозбереження

+ 9,9 %



Видатки на ФІЗИЧНУ КУЛЬТУРУ І СПОРТ, млн. гривень

17,1

КП «Сумчанка»

4,0 млн. грн.

2,0 млн. грн.

КП «Тенісна академія»

+ 11,1 %

11,1 млн. грн.

5-ти ДЮСШ

+ 18,1 %

Виплата стипендії 

міського голови м. Суми

+ 16,7 %

21,1 млн. грн.

Утримання закладів                    
(6-ти ДЮСШ та                       

СМ ЦФЗН «Спорт для всіх»)

+ 29,3 %

25,6

Видатки за рахунок 

власних надходжень 

бюджетних установ

- 33,3 %

Оплата праці і               

нарахування на ЗП

21,1 млн. грн.

+ 33,5 %

Видатки розвитку

1,9 млн. грн.

+ 58,3 %

Комунальні послуги           

та енергоносії

1,4 млн. грн.

46,4

млн. грн.

+ 23,1 %

Проведення навчально-

тренувальних зборів                  

та змагань
+ 55,6 %

Надання фін. підтримки +12,5 %

Видаткова частина

0,7

0,22,8

∑46,4

Поточні видатки

1,2 млн. грн.- 14,3 %



Видатки на ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО, млн. гривень

∑ 397,9

271,6Благоустрій міста

Інші видатки на житлово-

комунальне господарство
66,8

Капітальний ремонт 

житлового фонду
10,5

-12,4 %

-64,0 %

-32,3 %

Водопровідно-каналізаційне 

господарства
32,6

-37,4 %

-45,0 %
Темп приросту 

до 2019 року

- 6,1 %

Фінансова підтримка 
комунальних підприємств 2,6

більше                   
в 11,0 разів

Видаткова 

частина

Крім цього, передбачено:

17,0

Поповнення статутних 
капіталів комунальних 

підприємств

Будівництво та 

реконструкція об'єктів 

комунальної власності

70,8Природоохоронні 

заходи 3,4

Капітальний ремонт ліфтів 

та експертне обстеження 13,8

∑489,1



Видатки на БЛАГОУСТРІЙ МІСТА, млн. гривень

67,6 %

7,5 %

Шляхове господарство 183,6

Озеленення 20,5

Освітлення 37,5
13,8 %

Утримання кладовищ

4,5%

12,1

Інші видатки6,6% 17,9

Видаткова частина

∑271,6
-12,4 %



Видатки на ШЛЯХОВЕ ГОСПОДАРСТВО, млн. гривень

Утримання, поточний 

ремонт вулично-

дорожньої мережі, 

тротуарів

∑ 183,6

113,6

51,3

13,0

1,0

4,7
Інші видатки на 

шляхове господарство

Капітальний ремонт

тротуарів

Капітальний ремонт

доріг

Встановлення зупинок 

громадського транспорту

- 18,0 %

Видаткова 

частина

- 53,2 %

- 25,5 %

- 40,1 %



Динаміка видатків бюджету розвитку                                                 
(без урахування міжбюджетних трансфертів та кредитів)                                                      

за 2017-2020 рр., млн. гривень

2017

Касові видатки

2020

Затверджено

2019

Затверджено з 

урахуванням змін

450,2

2018

Касові видатки

552,4
318,8

-42,3 %

370,2

Видаткова 

частина

72,6

Крім цього, 

передбачено:

Співфінансування на 

інвестиційні проєкти

4,9

-18,5 %
-17,7 %

-13,9 %


