
Аналіз 

фінансових показників міст України

за 2016 рік та 1 півріччя 2017 року



середні 

надходження  

722,4 млн.грн.

м.Черкаси займає  ІV місце як у 2016 році так і у І півріччі 2017 року 

Доходи бюджету  (загальний та спеціальний фонд), млн.грн.

І півріччя  2017 року , млн.грн

середні 

надходження  

1178,7 млн.грн.



Виконання ЗАТВЕРДЖЕНИХ планових показників доходів на 2016 рік по 12 містах 

України (без урахування уточнень), %.
середнє виконання  135,4%

м.Черкаси мав найменший відсоток перевиконання затверджених планових показників 

(19,2%), враховуючи постійні зміни законодавчої бази (зміну ставок податків та інших 

елементів)  

середнє виконання  152,9%

+244,5 
млн.грн.

+381,6 
млн.грн.

+293 
млн.грн.

+269,5 
млн.грн.

+390,5 
млн.грн.

+230,9 
млн.грн.

+237,5 
млн.грн.

+212,2 
млн.грн.

+290,2 
млн.грн.

+169,7 
млн.грн.

+38,4 
млн.грн.

+26,7 
млн.гр
н.

+26,8 
млн.грн.

+19,9 
млн.грн
.

+30,4 
млн.грн.

+11,4 
млн.грн. -18,4 

млн.грн.

Загальний фонд

Спеціальний фонд



середні 

надходження  

3,73 тис.грн.

Надходження  до загального фонду на 1 мешканця  

м.Черкаси займає  V місце як у 2016 році так і у І півріччі 2017 року 

2016 рік , млн.грн

І півріччя  2017 року , млн.грн

середні 

надходження  

2,3 тис.грн.



Топ 20 

платників 

ПДФО 

(60%) у І 

півріччі 

2017 року 

млн.грн

Всього по 

наведених СГД –

199,6 млн.грн. –

57% до 

надходжень 

ПДФО

м.Черкаси займає  VІІІ місце 

Надходження  ПДФО у І півріччі 2017 року, млн.грн. 

середні 

надходження  

387,3  млн.грн.



м.Черкаси займає  ІV місце 

Надходження плати за землю у І півріччі 2017 року, млн.грн. 

Надходження єдиного податку  у І півріччі 2017 року, млн.грн. 

м.Черкаси займає  ІІІ місце 

середні 

надходження  

75,1  млн.грн.

середні 

надходження 

92,4 млн.грн.



середні 

надходження  

0,9 млн.грн. 

Платежі, по яким найменший рівень надходжень до бюджету м.Черкаси у І півр.2017 року

середні 

надходження  

7,3 млн.грн.

Податок на прибуток (млн.грн.)

Плата за оренду комунального майна (млн.грн.)

м.Черкаси займає  XІ місце 

м.Черкаси –
44,6 тис.грн.



середні 

надходження 

15,3 млн.грн.

Доходи  БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ (всього) 

2016 рік , млн.грн

м.Черкаси займає  ІV місце 

І півріччя  2017 року , млн.грн

м.Черкаси займає  ІX місце 



середні 

надходження

9,1 млн.грн.

І півріччя  2017 року , млн.грн

2016 рік , млн.грн

м.Черкаси займає  ІV місце 

м.Черкаси займає  IІІ місце 

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури

середні 

надходження 

6,2 млн.грн.



Надходження коштів від відчуження майна

середні 

надходження 

2,0 млн.грн.

середні 

надходження 

3,1 млн.грн.

І півріччя  2017 року , млн.грн

2016 рік , млн.грн

м.Черкаси займає  ІІ місце 

м.Черкаси –
3,7 тис.грн.



І півріччя  2017 року , млн.грн

м.Черкаси займає  V місце 

середні 

надходження 

10,8 млн.грн.

Надходження коштів від продажу землі

середні 

надходження 

7,2 млн.грн.

2016 рік , млн.грн



БЛАГОУСТРІЙ та БУДІВНИЦТВО, 

РЕКОНСТРУКЦІЯ і УТРИМАННЯ 

ДОРІГ



Видатки на благоустрій за І півріччя 2017 року по м. 

Черкаси у порівнянні з іншими містами України

Середній показник 

23 542,7 тис.грн.

Фактичні видатки на благоустрій по м. Черкаси за І півріччя 2017 року є одними з найбільших серед

міст, що порівнювались. Так, видатки на благоустрій по м. Черкаси більші в 1,4 раза ніж по м. Житомир,

м. Херсон, м. Суми.

Видатки на 1-го 

мешканця, грн.

Середній обсяг видатків на

благоустрій міста з розрахунку на

одного мешканця за І півріччя 2017

року по м. Черкаси складає 106,8

грн., та є одним з найбільших серед

міст, що порівнювались.
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Видатки на благоустрій в розрізі напрямків за І півріччя 2017 року 

по м. Черкаси у порівнянні з іншими містами України, тис.грн.
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Черкаси 2182,2 4426,2 6006,8 1087,3 13935,1 2427,7

Суми 3920,4 9402,8 3701,7 2167,2 21,0 1878,9

Херсон 2316,5 6788,5 3025,5 385,9 369,7 8940,5

Житомир 3358,9 4604,8 6375,5 5121,5 1353,3 3330,2

За І півріччя 2017 року пріоритетними напрямками використання коштів по м. Черкаси є утримання зелених зон, площ,

скверів (прибирання та вивіз сміття) - 43,6 відс.

Освітлення є пріоритетним напрямком використання коштів по м. Суми - 63,2 відс., м. Херсон - 41,7 відс. та по м. Житомир –

34,9 відс.

Враховуючи, що серед міст, що порівнювались, лише по м. Черкаси заплановані значні кошти на утримання зелених зон,

площ, скверів пропонуємо вивчити досвід інших міст та запропонувати новий механізм щодо здешевлення послуг з утримання

зелених зон, площ, скверів.

Також, з метою ефективного використання бюджетних коштів, для остаточного вирішення проблеми прибирання території

міста необхідно розробити електронну карту прибирання міста, яка визначатиме чіткі межі територій та відповідальних за її

прибирання суб'єктів господарювання.



Аналіз використання коштів на будівництво, реконструкцію та ремонт вулично-дорожньої 

мережі

В 2017 році  як заплановані, так і 

фактично спрямовані за І півріччя 2017 

року видатки на будівництво, 

реконструкцію та ремонт вулично-

дорожньої мережі по м. Черкаси  є 

найбільшими серед міст що 

порівнюються.

Виконання по м.Черкаси за І півріччя

2017 року склало 91915,6 тис.грн, що у 1,8 

рази перевищує середній показник по 

містам що порівнюються.

Відсоток використання коштів по 

м.Черкаси за І півріччя 2017 року складає

30,5 % до річного плану, та є на рівні міст 

що порівнюються, а саме: 

м.Вінниця – 36,3%,

м.Суми – 29,6%, 

м.Тернопіль – 39,8%, 

м.Полтава – 29,2%, 

м. Херсон – 35,1%.  
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Середній показник 

факт І півріччя 2017 

року – 50 326,2 тис.грн.

Основною проблемою є значна кількість об'єктів по яких відсутня виготовлена проектно-кошторисна документація. Внаслідок

чого частина розпочатих та незавершених об'єктів переноситься на наступний бюджетний період, що призводить до

подальшого збільшення вартості виконання робіт.

Пропонуємо, головним розпорядникам коштів вжити заходів щодо виконання запланованих у 2017 році робіт по

будівництву, реконструкції та ремонту автомобільних доріг по м. Черкаси в межах поточного року та в подальшому

першочергово спрямовувати кошти на об'єкти розпочаті в попередніх роках.



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 



Обсяг видатків на одного мешканця, в т.ч. за рахунок медичної 

субвенції з державного бюджету, грн.

Середній обсяг видатків на охорону здоров"я в розрахунку на 1 мешканця серед міст, що порівнювались, складає

523,8 грн., в т.ч. по видатках за рахунок медичної субвенції – 424,6 грн. По м.Черкаси показник обсягу видатків на 1

мешканця за I півріччя 2017р. (факт) є одними з найбільших серед міст, що порівнювались, і складає 662,7 грн., в т.ч. по

видатках за рахунок медичної субвенції – 411,0 грн. Питома вага видатків міського бюджету в даному обсязі складає 38,0

відс., що також є однією з найбільших.

Середній обсяг видатків на охорону здоров’я в розрахунку на 1 мешканця є одними з 

найбільших серед міст, що порівнювались. Питома вага видатків міського бюджету в 

даному обсязі також є однією з найбільших.
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Середній показник чисельності фактично зайнятих посад працівників за I півріччя 2017 року (факт), в т.ч. посад лікарів

по галузі «Охорона здоров’я», на 10 тис.населення складає 147,8 од., в т.ч. посад лікарів – 34,3 од.

По м.Черкаси чисельність фактично зайнятих посад працівників (174,4 од.) є однією з найвищих серед міст, що

порівнювались. Чисельність фактично зайнятих посад лікарів по галузі «Охорона здоров’я» (36,2 од.) значно перевищує

відповідний показник в країнах ЄС (28,1 од.).

Тобто, показник чисельності фактично зайнятих посад працівників на 10 тис.населення по

м.Черкаси є одним з найвищих серед міст що порівнювались. Чисельність фактично зайнятих

лікарських посад на 10 тис.населення по м.Черкаси майже на рівні середніх показників по

містах, що порівнювались, та значно перевищує відповідний показник в країнах ЄС.

Фактично зайняті посади працівників, в т.ч. фактично зайняті 

лікарські посади на 10 тис.населення, шт.од.
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- 147,8

лікарів - 34,3



Середні показники вартості 1 ліжко-дня в стаціонарі по медикаментах та по харчуванню, 1 відвідування по

медикаментах серед міст, що порівнювались за I півріччя 2017 року, склали 17,78 грн., 7,81 грн. та 1,28 грн.

відповідно. По м. Черкаси вартість1 ліжко-дня в стаціонарі по медикаментах (21,39 грн.) та вартість 1

відвідування по медикаментах перевищують середні показники по містах, що порівнювались, на 20,3 відс. та

33,6 відс. відповідно; вартість 1 ліжко-дня по харчуванню (5,63 грн.) є меншою від середнього показника по

містах, що порівнювались.

Тобто, по м.Черкаси середні показники вартості 1 ліжко-дня по медикаментах та 1 відвідування по

медикаментах перевищують відповідні середні показники по містах, що порівнювались; показник вартості 1

ліжко-дня в стаціонарі по харчуванню – навпаки, є нижчим за середній.

Вартість 1 ліжко-дня в стаціонарі по медикаментах та по харчуванню, 

та вартість 1 відвідування по медикаментах грн.
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Кількість ліжок у звичайних стаціонарах на 10 тис.населення

в порівнянні з іншими містами України та країнами світу (од.)

Середній показник кількості

ліжок у звичайних стаціонарах

на 10 тис.населення серед міст,

що порівнювались, склав 42,4 од.

По м.Черкаси показник кількості

ліжок в звичайних стаціонарах

на 10 тис. населення є

найвищими серед міст, що

порівнювались, та складає 53,5

од. (перевищує середній

показник на 26,2 відс.).

Показник кількості ліжок в

звичайних стаціонарах на 10

тис.населення в м.Черкаси

перевищує відповідні показники

високорозвинених країн світу, з

них Швеції і Канади - майже у

два рази, Данії - більш як на 50

відс.
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ПРОПОЗИЦІЇ:
Порівняльний аналіз планування показників видаткової частини бюджету

м. Черкаси в порівнянні з іншими містами обласного значення свідчить про необхідність

вжиття заходів щодо:

! оптимізації та приведення ліжкового фонду міських закладів охорони здоров’я, враховуючи

акушерські та гінекологічні ліжка, у відповідність до нормативу потреби у стаціонарній

медичній допомозі в розрахунку 46 ліжок на 10 тисяч населення (до кінця 2017 року);

! згідно чинного законодавства вирішити питання передачі КНП «Черкаська міська

інфекційна лікарня» та опікового відділення КНП «Перша Черкаська міська лікарня»

(відділення обласного значення) на фінансування з обласного бюджету;

! враховуючи, що близько 10-12 відс. госпіталізованих та проведених ними ліжко-днів в

лікувальних закладах міста є мешканцями інших міст та районів, запровадити в закладах

охорони здоров’я плату за лікування іногородніх хворих або відшкодування витрат за

рахунок відповідних бюджетів (відповідно до ст.93 Бюджетного кодексу України);

! привести чисельність медичних працівників амбулаторно-поліклінічних закладів міста до

рівня, що забезпечуватиме економічно обґрунтовану потребу в наданні медичних послуг

населенню, виходячи з фактичної кількості відвідувань і нормативного часу для надання

цих послуг;

! розглянути можливість переходу КЗ «Черкаська міська стоматологічна поліклініка» та КНП

«Черкаська міська РОП «Астра» на повний госпрозрахунок шляхом розширення переліку

платних послуг та обсягів надходжень від них;

! збільшення власних надходжень закладів охорони здоров’я;

! скорочення штатної чисельності працівників, що здійснюють обслуговування закладів

охорони здоров’я та ін.



Проблемні питання по галузях соціально-культурної сфери

Пропозиції департаменту фінансової політики:
 привести кількість ліжок звичайних стаціонарів закладів охорони здоров’я до нормативу 46 ліжок на 10 тис.населення;
 згідно чинного законодавства вирішити питання передачі КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» та опікового відділення КНП 

«Перша Черкаська міська лікарня» на фінансування з обласного бюджету;
 враховуючи, що близько 10-12 відс. госпіталізованих та проведених ними ліжко-днів в лікувальних закладах міста є мешканцями 

інших міст та районів, запровадити в закладах охорони здоров’я плату за лікування іногородніх хворих або відшкодування витрат
за рахунок відповідних бюджетів (відповідно до ст.93 Бюджетного кодексу України);

 привести чисельність медичних працівників амбулаторно-поліклінічних закладів міста до рівня, що забезпечуватиме економічно 
обґрунтовану потребу в наданні медичних послуг населенню, виходячи з фактичної кількості відвідувань і нормативного часу для 
надання цих послуг; 

 розглянути можливість переходу КНП «Черкаська міська РОП «Астра» на повний госпрозрахунок шляхом розширення переліку 
платних послуг та обсягів надходжень від них,  КЗ «Черкаська міська стоматологічна поліклініка» - на частковий госпрозрахунок; 

 привести витрати закладів охорони здоров’я у відповідність до розрахункового обсягу медичної субвенції з державного бюджету, 
вжити заходів щодо оптимізації інших витрат з утримання закладів.

Проблеми галузі «Охорона здоров’я»
1. При порівнянні з іншими містами проблемним є:

 кількість ліжок на 10 тис.нас. перевищує (на 26,2%) середній показник по містах України

(Вінниця, Миколаїв, Полтава, Суми та ін.) та норматив потреби у стаціонарній мед.допомозі в

розрахунку 46 ліжок на 10 тис.нас.;

 чисельність фактично зайнятих працівників закладів охорони здоров’я перевищує (на 18,0%)

середній показник по містах України;

 обсяг видатків на 1 мешканця, вартість одного ліжко-дня по медикаментах та харчування,

одного відвідування по медикаментах перевищують середні показники по містах України.
Як наслідок, неефективність 

використання фінансового ресурсу 

на утримання мережі заклад;

2. Крім того, проблемними залишаються питання:

 невиконання норми роботи ліжка окремими відділеннями стаціонарів міських закладів

охорони здоров’я (простій ліжок);

 невиконання норм навантаження лікарями амбулаторно-поліклінічних закладів міста;

 утримання з міського бюджету закладів, видатки на які відповідно до бюджетного

законодавства є повноваженнями обласного бюджету; заклади, більшість послуг в яких є

платними, та які можливо перевести на самоокупність

 витрачання коштів міського бюджету на надання медичних послуг жителям інших

територіальних громад.



ОСВІТА



Середня навантаженість одного закладу-273 ос.

Середня наповнюваність груп - 28 ос.

Кількість ДНЗ та чисельність вихованців у них

Станом на 01.07.2017

у м. Черкаси працювало

53 ДНЗ, де

функціонувало 473

групи.

Кількість вихованців

- 11114 осіб, що менше

на 984 ос., або 8,1 % від

середнього показника

(12098 ос.) по містах, які

порівнювались.

Міста Миколаїв

Івано-

Франківськ Черкаси Рівне Вінниця Полтава Тернопіль

Заклади 73 29 53 35 51 44 34

Вихованці 16332 8469 11114 10997 17611 10127 10038

Кількість ДНЗ та чисельність вихованців у них

Показник середньої завантаженості та середньої наповнюваності груп в ДНЗ

Показник середньої

завантаженості по

м. Черкаси є одним з

найнижчих – 210

ос./закл., що на 23,1 %

менше середнього

показника (273

ос./закл.) по містах,які

аналізувались і свід-

чить про неефективне

використання потуж-

ностей закладів



Обсяг видатків на одного вихованця ДНЗ, грн.

За 1 півріччя 2017

року показник витрат на

1 вихованця по м.

Черкаси складає 9890

грн., що є одним з

найбільших показників і

на 1314 грн. більше

середнього (8576 грн.)

серед міст, що

порівнювались.

I півріччя

2017 р. 

(факт)

Міста Миколаїв Ів.-Франк. Черкаси Рівне Вінниця Полтава Тернопіль

витрати на 1 

вихованця 9238 9105 9890 8415 7795 7953 7638



Загальноосвітні навчальні заклади

Станом на 01.07.2017 р. кількість ЗНЗ в м. Черкаси складає 36 од., що на 18,2% менше

середнього показника (44 установи), із контингентом учнів в кількості 25105 осіб, що на 17 %

менше, ніж середній показник по містах, що порівнювались (30245 осіб).

Міста Миколаїв Ів.-Франк. Черкаси Рівне Вінниця Полтава Херсон 

К-сть

закладів 68 37 36 36 35 44 59

К-сть

учнів 40225 25422 25105 25726 37285 26326 31625



Обсяг видатків на одного учня ЗНЗ, грн.

Показнк обсягу видатків 

на 1 учня  за I півріччя 

2017 рік по м. Черкаси 

склав 7431 грн. що на 114 

грн.  або 1,6 % більше  

середнього показника 

серед міст, що 

порівнювались (7317 

грн.). 

I півріччя 

2017 р. 

(факт)



Показник середньої завантаженості ЗНЗ, осіб

Показник кількості учнів

на 1 педставку по м.

Черкаси за I півріччя 2017

року становить 12 учнів

на 1 педставку, що на 1

учня більше ніж середній

показник серед міст що

порівнювались (середній -

11уч./1педставку)

По м. Черкаси

показник середньої

завантаженості за I

півріччя 2017 року

(факт) ЗНЗ становить

697 учнів/заклад, що

майже на рівні

середнього показника

серед міст, що

порівнювались (699

уч./заклад).

Кількість учнів на 1 педагогічну ставку, осіб



Кількість ПТНЗ  
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Рівне Черкаси Тернопіль Суми Вінниця Ів.-Франк. Херсон Житомир Миколаїв

середній показник - 8,0 закл.

Чисельність учнів в ПТНЗ  
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Рівне Черкаси Тернопіль Суми Вінниця Ів.-Франк. Херсон Житомир Миколаїв

    середній показник  -  3732,9

Професійно-технічні навчальні заклади



середня наповнюваність в групах – 24,3 .  Середня кількість навчальних груп – 155.   

Кількість штатних одиниць та педставок по ПТНЗ
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Витрати на утримання одного учня ПТНЗ , грн.
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Сер.витр. – 24768 грн.

Кількість учнів на 1 педставку
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серед. - 5,9 уч. / педст.

Тобто, в м. Черкаси кількість учнів на 1 педставку серед міст що порівнювались є 
найнижчою, видатки на утримання одного учня є також одними з найнижчих.



Результати
проведених, станом на 01.11. 2017 року, перевірок в чотирьох професійно - технічних закладах міста (ЧВПУ ім. Г.Ф. 

Короленка, Черкаський професійний ліцей,Черкаське вище професійне училище,Черкаський професійний 

автодорожній ліцей)

Порушення бюджетного 

законодавства  

(включено до кошторису 

та затверджено видатки, 

не зумовлені потребою,  

проведена  виплата 

надбавок за складність 

і,напруженість у роботі та 

премій при не 

забезпеченості у видатках 

на заробітну плату)  -

901,41 тис.грн.

Завдано збитків (незаконні видатки)  (здійснення 

видатків за рахунок коштів загального фонду (за 

державним замовленням)  на навчання іноземного 

громадянина,  на підготовку робітничих кадрів за 

другою робітничою професією  осіб, які вже мали 

робітничу професію, на придбання продуктів 

харчування дітей, які не віднесені до пільгових 

категорій, і харчувалися платно, зайво нараховано 

та виплачено заробітної плати та надбавок,  зайво 

перераховано ЄСВ, незаконне використання коштів 

стипендіального фонду, завищення вартості 

ремонтних робіт та матеріалів) на загальну суму 

952,4 тис.грн.

Завищення штатної 

чисельності працівників,  що 

призвело до завищення  

фонду оплати праці по 

обов'язковим виплатам 

щонайменше на 345,08 тис. 

грн.

Порушення касової 

дисципліни  (несвоєчасне  та 

не в повному обсязі 

оприбуткування готівки) –

158,09 тис.грн.

Недоотри-

мано 

стипендій

103,75 

тис.грн.

Недоотримано  

коштів спеціального 

фонду  від 

проходження 

виробничої 

практики  (50% 

заробітної плати 

учнів, плата за 

навчання в менших  

сумах ніж визначено 

договорами) –

55,71 тис.грн.

Неефективне витрачання 

бюджетних коштів (оплата послуг 

з супроводу проведення 

процедур закупівель при 

наявності відділу розвитку 

конкуренції при ЧМР, який 

здійснює проведення процедур 

закупівлі безкоштовно,  оплата 

теплопостачання в майстернях, 

які не використовуються для 

навчання)  - 72,7 тис.грн.

Інші порушення (викривлення 

звітності,, невідображення по 

даним бух. обліку благодійних 

надходжень, завищення 

балансової вартості, тощо  на 

загальну суму  1307,14 тис.грн.

Порушення 

законодав-

ства у 

сфері  

державних 

закупівель  

- 4408,28 

тис. грн.

Загалом, станом на 01.11.2017 року, за результатами   проведених перевірок виявлено порушень фінансово 

– господарської діяльності та порядку ведення бухгалтерського обліку  на загальну суму  8 588,71 тис. грн.

До кінця року заплановано  проведення перевірок  ще двох професійно – технічних навчальних закладів 

міста (Черкаське вище професійне училище будівельних технологій та Черкаського художньо – технічного 

коледжу.

Недоотри-

мано 

заробітної 

плати 5,6 

тис.грн.

Нецільове використання 

коштів стипендіального 

фонду –

278,55 тис.грн.



Галузь КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО



Обсяг видатків на галузь в розрахунку на 1-го мешканця міста, 

грн.

Показник по м. Черкаси є майже найбільшим серед показників міст, що порівнювались і складає 119,83 грн., що

більше середнього показника по містах, що порівнювались (108,82грн.) на 11,01 грн. або 10,1 відс.

І півріччя 

2017 (факт)
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Обсяг видатків шкіл естетичного виховання в розрахунку на 

1-го вихованця, грн.

Обсяг видатків по школах естетичного виховання м. Черкаси у розрахунку на 1 вихованця найменшим в

порівнянні з іншими містами.

І півріччя 

2017 (факт)
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8805,02 грн.



Кількість учнів шкіл естетичного виховання

на одну педагогічну ставку

Кількість учнів шкіл естетичного виховання на одну педагогічну ставку по м. Черкаси є середньою

серед міст, що порівнювались є (7 уч./пед.ст.).
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Кількість учнів та педагогічних ставок у школах естетичного виховання

Показник кількості
педагогічних ставок в
школах естетичного
виховання по м. Черкаси
є середнім серед міст, що
порівнювались.
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Проблемні питання по галузях соціально-культурної сфери

Проблеми галузей «Освіта», «Культура», «Фізична культура і спорт»
- середній показник завантаженості дошкільних закладів м.Черкаси (210 вих./закл.) є значно нижчим (на 23,1%)   

середнього показника по Україні (273 вих./закл.) та міст Рівне, Вінниця, Тернопіль (295 -345 вих.закл. - на 40,5%-

64,3%);

15к наслідок, 

неефективність 

використання 

фінансового ресурсу 

на утримання 

мережі закладів;

- обсяг видатків в розрахунку  на одного вихованця ДНЗ в м.Черкаси є одним з найвищих серед міст України (9890 грн.) 

та більшим середнього показника серед міст України (8576 грн.)- на 15,3 % ;

- середня завантаженість груп в ДНЗ (23 вих./гр.) є однією з найнижчих (на 23,1%) середнього показника серед міст 

України (28 вих./гр.) та нижчою (на 34,8% - 39,1%) міст Ів.Франківськ, Рівне, Вінниця -30-32 вих./гр. 

- Середній показник – кількість учнів на 1 педставку серед міст що порівнювались є найнижчим (5,4 уч./педст.), в м.

Вінниця, Житомир, Рівне зазначений показник є 7,1 - 8,4 учнів на педставку

- фактичне відвідування учнями певних гуртків (результати проведених перевірок) є досить низьким і складає в

середньому галузь «Освіта» - 8,3 вих./гурток (61,5% до сер.сп.чис.), «Культура» - 6,0 вих./гурток (60,0%), «Фізкультура і

спорт» - від 3 до 10 вих. (в залежності від видів спорту) (33,3% до 90%), в тому числі мають місце випадки, коли в

гуртках діти на заняттях були відсутні взагалі, або гуртки не працювали;

- на одного педагогічного працівника ЗОШ припадає в середньому 12 учнів, що більше (на 9,1%) середнього показника 

по Україні (11 уч./педст.),м.Полтава – 11,0  уч./педст.) та на 10% нижче середнього показника серед міст (6,9 

уч./педст.);

- обсяг видатків по галузі «Культура» на 1 мешканця м.Черкаси є найбільшим серед міст України (119,83 грн./меш.) та 

на 10,1% більше середнього показника по Україні (108,82 грн./меш.), м. Полтава та м.Івано-Франківськ– 137,35 –

128,51 грн.;

- обсяг видатків ШЕВ в розрахунку на 1 вихованця  є найнижчим серед міст України (7985,66 грн./вих.), на 9,3 % вище 

середнього   показника серед міст (8805,02 грн./вих.), м.ж Полтава – 8030,33 грн., м. Вінниця – 9932,54 грн.;

- на утримання міському археологічного музею Середньої наддніпрянщини на 2017 рік передбачено з міського 

бюджету 679,9 тис.грн., при цьому Заклад не має власних надходжень взагалі;

- та ін.



Проблемні питання по галузях соціально-культурної сфери

Пропозиції департаменту фінансової політики:
 збільшення завантаженості  дошкільних та загальноосвітніх закладів за рахунок приведення мережі закладів, штатної чисельності

ЗОШ, ДНЗ у відповідність до фактичного контингенту дітей;
 переглянути всі штатні розписи навчальних закладів, зменшити кількість посад що не займаються безпосередньо виховним 

процесом;
 при комплектації груп, класів не допускати їх створення із списковою чисельністю нижче нормативу. Привести спискову чисельність 

дітей у відповідність до фактичної їх чисельнсті;
 здійснити перегляд груп і мережі закладів спеціалізованого типу; 
 збільшення навантаження на одну педагогічну ставку в закладах галузей; 
 запровадити достовірний облік кількості вихованців, зокрема охоплених гуртковою роботою, Приведення гурткової роботи у 

відповідність до потреб закладів; 
 провести інвентаризацію об’єктів,  які не використовуються у навчальному процесі;
 приведення у відповідність навчальне навантаження педагогічних працівників, в тому числі зменшивши години варіативної 

складової навчальних планів;
 збільшення наповнюваності груп в ПТЗ шляхом зведення спеціальностей;
 здійснити заходи із передачі закладів культури на самоокупність;
 відповідно чинного законодавства вирішити питання щодо надання з обласного бюджету міському бюджету трансферту на 

покриття видатків закладів професійно-технічної освіти, які спрямовуються на здобуття освіти учням з інших районів ;
 вирішити питання передачі майна ПТНЗ до комунальної власності міста;
 привести кількість педагогічних ставок  закладів освіти (ЗОШ, ВШ, ПТУ) у відповідність до розрахункового обсягу освітньої субвенції 

з державного бюджету, вжити заходів щодо оптимізації інших витрат з утримання закладів галузей;
 провести модернізацію мережі ПТНЗ з урахуванням необхідності їх укрупнення та здійснення підготовки фахівців і робітничих 

кадрів відповідно до потреб регіону та ринку праці;
 забезпечити виділення не робітничих професій та вжити заходів щодо здійснення здобуття освіти  за відповідними 

спеціальностями за кошти юридичних та фізичних осіб;
 призупинити оплату стимулюючих виплат, планувати їх лише за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами 

обов’язкових виплат із заробітної плати працівників;
 не допускати росту чисельності працівників бюджетних установ;
 та ін.


