
ЗВІТ  
Хорольського  

міського голови 

 

ВОЛОШИНА  

СЕРГІЯ  

МИХАЙЛОВИЧА 
 

за 2021 рік  

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 26 та частини 7 статті 42  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 



Фінансове 
управління 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 

Відділ соціального 
захисту 

населення 

Відділ культури, 
туризму та 

охорони культурної 
спадщини 

КНП «Хорольський центр ПМСД» та КНП 
«Хорольська міська лікарня» 

Центр соціальних служб та Територіальний 
центр соціального обслуговування 
 

 

 

24 заклади загальної середньої освіти 
та 23 заклади дошкільної освіти 

10 амбулаторій загальної практики 
сімейної медицини та 31 ФАП 

Інклюзивно-ресурсний центр, мистецька школа, 
центр дитячо-юнацької творчості, ДЮСШ 

Базовий будинок культури, 19 сільських будинків 
культури та 15 клубів, 2 краєзнавчі музеї 

Центральна публічна та бібліотека для 
дітей, 33 сільських бібліотек-філій 



Відділ економічного 
розвитку та 
інвестицій  

Відділ з питань 
містобудування, 
архітектури та 

цивільного захисту 
населення 

Відділ з питань 
земельних відносин 

та екології 

Загальний 
відділ 

Відділ правового 
забезпечення та 

утримання 
персоналу 

Відділ 
бухгалтерського 
обліку і звітності 

ЦНАП 
Відділ 

державної 
реєстрації 

Господарський 
відділ 

Служба у 
справах дітей 

Відділ інформаційної 
діяльності, 

комунікацій з 
громадськістю та 

організаційної 
роботи 

Відділ з питань 
комунальної 

власності, житлово-
комунального 

господарства та 
благоустрою 

Архівний відділ 
Головний спеціаліст з 
мобілізаційної роботи 



Хорольський міський голова 

Заступники міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів 

 

 

 Секретар міської ради 

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету 

Старости 10 округів 



 
 

 
 

 
 

Дата створення: 4 грудня 2020 року 

Площа громади: 1,06 тис. км²  
(3,7% від території Полтавської області) 

Чисельність населення: 32 147 чол. 



- 
• Андріївський 

- 
• Клепачівський 

- 
• Вишневий 

- 
• Покровськобагачанський 

- 
• Новоаврамівський 

- 
• Староаврамівський 

- 
• Ялосовецький 

- 
• Вишняківський 

- 
• Мусіївський 

- 
• Штомпелівський 



Секретар  

міської ради 

Юлія БОЙКО 

За 2021 рік проведено 21 сесію 

23 пленарних засідань 

Прийнято 1282 рішення 



Керуюча справами 
(секретар) виконкому 

Галина КОЗЛОВА 

За 2021 рік проведено 28 засідань 

Розглянуто 443 питання 

Прийнято 442 рішення 



Уточнений план 

за період, (грн.)

Факт,           
(грн.)

% виконання

119336956 129402703 108%

17519000 19705129 112%

324200 402398 124%

Податок на прибуток 45000 29622 66%

Місцеві податки, в тому числі: 60193000 64678499 107%

1.Податок на майно, в тому числі: 26240000 29210387 111%

1.1
Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки
3000000 3001063 100%

1.2 Земельний податок 2717000 2877790 106%

1.3 Орендна плата 20470000 23309714 114%

1.4 Транспортний податок 53000 21820 41%

2.Туристичний збір 247000 244983 99%

3.Єдиний податок 33706000 35223129 105%

Неподаткові надходження 2184700 1991001 91%

1000 1850 185%

Всього (без урахування трансфертів) 199603856 216211202 108%

Доходи

Акциз

ПДФО

Рентна плата

Доходи від операцій з капіталом



ДП «ДГ імені 9 Січня»  інституту свинарства і АПВ 
НААН України 

СТОВ «Мусіївське» 

ТОВ «Оріон Молоко» 

СВК «Андріївський» 

ТОВ «Астарта Прихоролля» 

СВК «Перемога» 

ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів» 

ПрАТ «Хорольський механічний завод»  



Сума, грн.

109556190
1 89552700

2 6794997

3 1081500

4 3915190
5 2321600

6 1481924

7 1450000
8 383910

9 1143136

10 289328
11 1141905

3369298
12 98925
13 3270373

112925488

Інші субвенції з місцевого бюджетунадходження

ВСЬОГО:

Субвенція з державного бюджету на заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Субвенція з державного бюджету на широкосмуговий доступ до Інтернету в сільській місцевості

Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

Дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров'я

Субвенція з держбюджету на проєктні, ремонтно-будівельні роботи,придбання житла для дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа"

Інші субвенції з місцевого бюджету

Субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я

Субвенція з держбюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного 

впливу внаслідок збройного конфлікту на Сході України

Напрям трансфертів

Освітня субвенція

Загальний фонд

Спеціальний фонд
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів

∑ 336,4 млн. грн.  
загальна сума 

надходжень до 

бюджету громади 





ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 
 

 

 

 

 

 

ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ  

4,1 МЛН. ГРН, 26 % 

11,8 МЛН. ГРН, 74% 



1 347 800 грн 

Загальна вартість видатків  

на капітальне будівництво 

(кошти держбюджету) 



3 915 190 грн 

Загальна сума субвенції 

(кошти держбюджету) 

2 135 100 грн 

Забезпечено швидкісним 
Інтернетом 16 сіл (57 об'єктів 
соціальної інфраструктури) 



• 972 374 грн – кошти з Фонду розвитку 
територій Полтавської області  



960 000 грн. 

(10% із них – кошти Хорольської 
міської територіальної громади) 

Загальна вартість проєкту 



195 000 грн 

Загальна вартість 
реалізованого проєкту 



160 000 грн 

Вартість проєкту 
«Встановлення вуличних 

тренажерів на стадіоні міста 
Хорола» 



200 000 грн 

Вартість проєкту «За 
здоров’ям – на сучасний 

дитячий спортивний 
майданчик» 

Облаштування багатофункціонального 

дитячого спортивного майданчика із 

штучним покриттям в місті Хоролі на 

території ЗДО (ясел-садка)  «Яблунька» 



110 000 грн 

Вартість проєкту «Безпека 

мікрорайону в об’єктиві» для 7 

багатоквартирних житлових 

будинків у м. Хорол 



49 000 грн 

Вартість проєкту «Клас під 

відкритим небом 

«Екомістечко» у ОЗ 

«Хорольська гімназія»  



48 000 грн 

Вартість проєкту «Коворкінг – 

зона НУШ: кольоровий світ 

дитинства» у ОЗ «Хорольська 

гімназія»  



5 000 000 грн 

Проєктна вартість об'єкту 

капітального будівництва по 

вулиці Козацька, 38, м.Хорол 



• 3 200 000 грн – видатки на поточний 

•  (ямковий) ремонт доріг 



14 400 000 грн 

Тендерним комітетом та 

уповноваженою особою 

виконкому проведено 

закупівлі товарів та послуг 





Сума, млн. грн
% до загальної 

суми видатків

179,9 55,7%

19,2 5,9%

14,6 4,5%

17,1 5,3%

1,8 0,6%

27,4 8,5%

14,3 4,4%

48,5 15,0%

322,8 100%

Видатки бюджету

Всього 

4. Культура 

1. Освіта

2. Охорона здоров'я 

3. Соціальний захист

5. Фізична культура і спорт

6. Житлово-комунальне господарство

7. Економічна діяльність

8. Інші видатки



Протягом звітного періоду з бюджету громади 
фінансувалися 19 місцевих регіональних Програм 



Кошти бюджету громади – 85 447 242 грн 

Кошти освітньої субвенції та її залишку – 91 192 283 грн 

Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «НУШ» - 1 143 135 грн 

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами  та її залишок  - 585 236 грн 

Субвенція з обласного бюджету на фінансування заходів з 
оздоровлення  та відпочинку дітей  - 18 000 грн 

∑ 179 900 461 грн  

(55,7% до загальної суми видатків) 

Загальна сума видатків  

станом на 31.12.2021 р.: 



Видатки на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» -  

1 143 135 грн 



Поповнення матеріально-технічної бази 

Поточний ремонт туалетів та 
встановлення пожежної сигналізації 

Оснащення харчоблоків та організація 
харчування  

Підготовка до опалювального сезону 

Підвезення учасників освітнього процесу 
шкільними автобусами 



На утримання галузі використано 19 191 900 грн. 

(5,9 % від загальної суми видатків) 



Кошти бюджету 
громади 

16 500 000 грн. 

Кошти Фонду 
розвитку територій 
Полтавської області 

1 550 000 грн. 

Субвенція з обласного 
бюджету на лікування 
хворих на цукровий та 

нецукровий діабет 

1 141 900 грн. 



Лампа медична світлодіодна пересувна - 74 240 грн. 

Будівництво ліфту для людей з інвалідністю та маломобільних груп з 
ремонтом приймального відділення – 313 436 грн. 

Засоби для запобігання виникненню та поширенню COVID-19 (експрес тести, 
монітори пацієнта, ліжка функціональні, кисневі концентратори, кисень в 
кріоциліндрах, дефібрилятор) - 1 015 000 грн. 

• За кошти бюджету громади придбано: 



Придбано велосипедів для ФАПів - 16 штук 

• Благодійна підтримка 

• КНП «Хорольський центр ПМСД»: 



∑ 14 586 417 грн 

(4,5% до загальної суми видатків) 

Загальна сума видатків 



∑ 1 145 000 грн 

Фінансування по Програмі 
«Турбота» малозабезпечених 

громадян 







∑ 22 383  

у сфері держземкадастру, реєстрації та зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування громадян, соціальної допомоги (на лікування тяжких 

хвороб, поховання непрацюючих мешканців громади) тощо 

Надається 39 видів послуг: 



∑ 17 113 575 грн.  

(5,3% до загальної суми видатків) 

Загальна сума видатків  

станом на 31.12.2021 р.: 









КВАРТИРНИЙ ОБЛІК 

 
УСЬОГО ОБЛІКОВУЄТЬСЯ  
131 ОСОБА, У ТОМУ ЧИСЛІ: 

 

ПОЗАЧЕРГОВА ЧЕРГА – 67 осіб 

ПЕРШОЧЕРГОВА ЧЕРГА – 48 осіб 

ЗАГАЛЬНА ЧЕРГА – 16 осіб 



600 000 грн. – 3-х кімнатна квартира 

605 000 грн. – 3-х кімнатна квартира 

340 000 грн. – 2-х кімнатна квартира 

Загальна вартість квартир: 1 545 000 грн. 

 

На умовах співфінансування 30/70 

придбано три квартири для сімей  

із числа вільно переміщених осіб 

(30% - кошти бюджету Хорольської міської ТГ,  

70% - кошти державного бюджету)  

   



Вишняківський старостинський округ Андріївський старостинський округ 



Клепачівський старостинський округ Вишневий старостинський округ 



Новоаврамівський старостинський округ Мусіївський старостинський округ 



Староаврамівський старостинський округ Покровськобагачанський старостинський округ 



Ялосовецький старостинський округ Штомпелівський старостинський округ 



2 584 020 грн. 

Придбано колісний ковшовий 
екскаватор-навантажувач 

Bobcat 



• 5 624,9907 га – загальна площа земель 
с/г призначення комунальної власності 






