
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(двадцять дев'ята сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

14  лютого  2018 року                                                                        № 434 

Про звернення до депутатських 

фракцій політичних партій у 

Світловодській міській раді щодо 

фінансування закладів освіти, 

культури та бібліотеки, що 

знаходяться на території 

смт Власівка м.Світловодськ 

Кіровоградської області 

 

За пропозиціями постійнодіючих депутатських комісій Власівської 

селищної ради про проблему щодо належного фінансування бюджетних 

закладів селища, у відповідності до ст.ст.25, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

1. Звернутися до депутатських фракцій політичних партій у 

Світловодській міській раді щодо фінансування закладів освіти, культури та 

бібліотеки, що знаходяться на території смт Власівка м.Світловодськ 

Кіровоградської області (далі – Звернення, додається) 

2. Виконкому Власівської селищної ради направити Звернення до 

депутатських фракцій політичних партій у Світловодській міській раді. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову 

Бабаченка А.Г. 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 

 

 

  



Додаток  

до рішення Власівської селищної ради 

від 14 лютого 2018 року № 434 

 

Голові депутатської фракції  

Політичної партії  

__________________________ 

 

у Світловодській міській раді 

__________________________ 

 

 

Селище міського типу Власівка територіально входить до м.Світловодськ, який 

є містом обласного значення, підпорядковане Світловодській міській раді.   

Відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” депутат 

сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради є 

представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад. 

Згідно виборчого законодавства України жителі селища Власівка брали участь 

у виборах депутатів Світловодської міської ради. І кожен депутат Світловодської 

міської ради є представником не лише Світловодської громади, а й Власівської 

територіальної громади, зобов'язаний виражати і захищати також і її інтереси.   

Власівський селищний голова, депутати Власівської селищної ради та 

Власівська громада звертається до Вас із проблемою щодо несправедливого 

розподілу коштів міського бюджету між територіями, що підпорядковані 

Світловодській міській раді. 

Так, чинне законодавство (Бюджетний кодекс України) чітко визначає склад 

доходів, з яких складається той чи інший бюджет. Також визначається перелік 

видатків, які здійснюються з бюджетів областей, районів, міст обласного значення, 

міст, селищ та сіл. У відповідності до статті 89 Бюджетного кодексу України до 

видатків, що здійснюються з бюджетів міст обласного значення, належать видатки, 

зокрема, на: 

-  дошкільну освіту, 

-  державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (сільські, селищні та 

міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та 

бібліотеки). 

Таким чином, Світловодська міська рада зобов'язана здійснювати фінансування 

дитячого садочка “Буратіно”, Власівського Будинку культури та Власівської 

бібліотеки в повному обсязі, а саме:  

на 2018 рік потреба складає – 9038,385 тис.грн., з них:  

ДНЗ «Буратіно» - 6480,800 тис.грн.,  

Будинок культури - 2149,300 тис.грн.,  

бібліотека - 408,286 тис.грн..  

Однак, з бюджету Світловодської міської ради виділено на утримання 

даних закладів лише 5938 тис.грн., тому незабезпеченість складає 3103,385 

тис.грн. 

 



 

 

Депутатам Власівської селищної ради цілком зрозуміле Ваше звернення до п.20 

Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, в якому 

Верховна рада України визначила, що з бюджетів сіл, селищ, міст районного 

значення також можуть здійснюватися видатки на утримання вищевказаних закладів 

селища. 

Але, по-перше, дана норма не звільняє Світловодську міську раду від обов'язку 

щодо належного фінансування дитячого садочка «Буратіно», Власівського Будинку 

культури та бібліотеки.  

По-друге, обов'язок Світловодської міської ради щодо утримання бюджетних 

закладів, що знаходяться на території смт Власівка, має відповідне фінансове 

забезпечення, оскільки згідно статті 64 Бюджетного кодексу України до доходів 

загального фонду бюджетів міст обласного значення належать більше 40 видів 

надходжень - це податки, збори та інші платежі. Левову частку бюджету міста 

Світловодськ складає податок на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО), який 

збирається в тому числі і з території смт Власівка. До міського бюджету 

зараховується 60 відсотків даного податку. На жаль, Власівська селищна рада ПДФО 

не отримує. 

Отже, кожен громадянин, який офіційно працює в органах місцевого 

самоврядування, бюджетних закладах, установах, суб’єктах господарювання на 

території смт Власівка, сплачує до бюджету м.Світловодськ податок на доходи 

фізичних осіб.  

Так, за 2017 рік з смт Власівка Світловодською міською радою було зібрано 

більше 15 млн.грн. даного податку. У 2018 році з об’єктивних причин (збільшення 

розміру мінімальної заробітної плати, робота заводу з переробки сої ПП “Віктор і К” 

та інших нових установ) за приблизними підрахунками даного податку надійде до 

м.Світловодськ від 20 до 25 млн.грн.  

Окрім ПДФО, з території Власівської селищної ради до м.Світловодськ 

надходять також ще декілька незначних за сумою податків та зборів. 

Користуючись зазначеним вище пунктом 20 Прикінцевих та перехідних 

положень Бюджетного кодексу України Світловодська міська рада щороку 

недофінансовує бюджетні заклади селища Власівка на величезні (як для 

селищного бюджету) кошти. 

Дитячі садочки, що знаходяться на території міста Світловодськ, міська рада 

фінансує повністю: заробітну плату та комунальні послуги, а також частково 

харчування та витрати на інші потреби, а на єдиний дитячий садок, що знаходиться на 

території селища Власівка, виділялось та виділяється стільки коштів, що не вистачає 

навіть на заробітну плату та комунальні послуги. Аналогічна ситуація і з Власівським 

Будинком культури. 

Таким чином, Світловодська міська рада за два попередні роки фактично 

«відібрала» у громади смт Власівка як мінімум 5 млн.грн.  

У 2018 році необхідно виділити із селищного бюджету вже 3130,385 тис.грн.  

Кошти громади, які повинні йти на ремонт доріг, тротуарів, проведення 

освітлення, на інші заходи по благоустрою та розвитку селища, депутати 

Власівської селищної ради змушені витрачати на дофінансування вказаних 

закладів. Таке дофінансування призводить до того, що за два роки наша громада 

втрачає суму коштів, еквівалентну одному річному бюджету селища власних 

надходжень. Така ситуація не є нормальною і потребує негайного вирішення на 

користь нашої громади. 



 

 

Слід зауважити, що на території смт Власівка знаходиться багато суб’єктів 

господарювання, які забезпечують бюджет міста значними податковими 

надходженнями з ПДФО. Серед таких підприємств особливо слід виділити ПП 

“Віктор і К”, керівництвом якого щороку створюються сотні робочих місць, а також 

заводи ТДВ “Обєднання Дніпроенергобудпром”, керівникам яких вдалося у тяжкі 

часи зберегти власні заводи, та забезпечувати роботою людей. 

На 48-й сесії Світловодської міської ради 23.01.2018 року після виступу 

селищного голови Бабаченка А.Г. постало питання щодо виділення коштів на 

фінансування дитячого садочка, будинку культури та бібліотеки, які знаходяться на 

території смт Власівка в сумі 9 млн.грн. Дану пропозицію вніс депутат 

Світловодської міської ради Кривенко В.С., однак після нетривалого обговорення під 

час голосування дане рішення було підтримане лише п’ятьма депутатами. Лише один 

депутат міської ради виступив на захист цього питання.  

Шановні депутати, ми нагадуємо, що в селищі Власівка також живуть 

Ваші виборці і що Ви спільно з депутатами Власівської селищної ради несете 

відповідальність за цю територію!  

На власні потреби та програми (наприклад, на 48-й сесії особлива увага 

приділялась питанням капітального ремонту дорожнього покриття багатьох вулиць 

міста Світловодськ) у Світловодської міської ради кошти є (по видаткам “Житлово-

комунальне господарство” міськрадою на місто виділено 16 млн.грн.), а 

профінансувати бюджетні заклади смт Власівка - коштів немає. Це очевидне 

використання наших спільних грошей виключно на потреби міста.  

Шановні депутати міської ради! Зауважимо, що ситуація з неповним 

фінансуванням закладів селища Власівка та використання грошей Власівської 

громади на власні потреби міста Світловодськ є дискримінаційною. 

Так, на утримання бюджетних установ селища Власівка Світловодська міська 

рада проголосувала виділення бл. 5,938 млн.грн. при мінімально необхідних 

9,038 млн.грн.  

Світловодська міська рада в повній мірі користується своїми правами щодо 

збирання податків і зборів з території смт Власівка, а обов’язки виконує лише 

наполовину. 

Маємо констатувати, що вже третій рік відношення усіх депутатів 

Світловодської міської ради, в тому числі депутатів вашої фракції, до жителів 

Власівки є несправедливим, упередженим, дискримінаційним та таким, що викликає 

соціальне обурення Власівської громади.  

Сподіваємось на те, що Ви зміните свою позицію до своїх виборців, які 

мешкають в смт Власівка, та будете справедливо розподіляти наші спільні податки. 

Депутати Власівської селищної ради, жителі селища Власівка хочуть 

знати позицію Вашої депутатської фракції до смт Власівка в частині належного 

фінансування бюджетних закладів (виділення додаткового необхідного 

фінансування дитячого садочка, будинку культури та бібліотеки у розмірі 

3,103 млн.грн. на 2018 рік). Чи буде Ваша депутатська фракція захищати 

інтереси жителів смт Власівка в Світловодській міській раді? 

Просимо не ігнорувати дане звернення Власівської селищної ради від імені 

Власівської громади та надати відповідь на поставлені питання.  

 


