
Городищенський район 
 

 Рад 
базовог
о рівня 

Обсяг видатків 
на утримання 

органів 
місцевого 

самоврядування 
 
 
 

(тис. грн.) 

Співвідношенн
я видатків на 
утримання 

ради до обсягу 
власних 
доходів 

 
 

(відс.) 

Питома вага 
видатків на 
управління в 

1 бюджеті 
 
 
 
 

(відс.) 

Середня 
заробітна 
плата в 
радах 

станом на 
01.04.2015 

 
 

(грн.) 

Питома вага видатків на 
самоврядні 

повноваження (місцева 
пожежна охорона, 
житлово-комунальне 
господарство, дорожнє 
господарство, та інші 
місцеві програми) 

(відс.) 
Міських 1 1 594 29 15 3 627 68 
Селищних 2 827 54 32 2 447 37 
Сільських 17 6 976 61 39 3 105 31 
Всього по радах 
базового рівня 

20 9 396 51 30 3 116 43 

1. Ради по населенню станом на 01.01.2014: 
Найменша – с. Ксаверове 
(367 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 748 грн.) 

Найбільша – с. Мліїв 
(3 785 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 135 грн.) 

2. Співвідношення видатків на утримання ради до обсягу власних доходів: 
Найменша – с. В'язівок (34 %, населення – 2 357 жит.), с. Мліїв (43  відс., 3 785 жит.) 

Найбільша - селище Цвіткове (100 відс., 1 070 жит.), с. Журавка (100  відс., 517 жит.), с. Валява (92 
відс., 2 264 жит.), с. Буда-Орловецька (91  відс., 378 жит.) 

3. Питома вага видатків на утримання ради у загальному обсязі бюджету 
(загальний та спеціальний фонди) 
Найменша – с. Мліїв (20 відс., 3 785 жит.), с. В'язівок (24 %, 2 357 жит.) 

Найбільша – с. Буда-Орловецька (86 відс., 378 жит.), с. Журавка (75  відс., 517 жит.) 

4. Середня заробітна плата в радах станом на 01.04.2015: 
Найменша – селище Цвіткове (2 086 грн., 1 070 жит.) 

Найбільша – с. Воронівка (4 717 грн., 956 жит.) 

5. Питома вага видатків на власні повноваження у власному обсязі ресурсу (без трансфертів) 
(місцева пожежна охорона, житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, та інші місцеві програми) 
Найменша – с. Буда-Орловецька (7 відс., 378 жит.), селище Цвіткове (12 відс., 1 070 жит.),  
с. Валява (12 відс., 2 264 жит.) 

Найбільша – с. Мліїв (57  відс., 3 785 жит.), с. Старосілля (44  відс., 2 172 жит.)  

6. Кошти на ремонт та утримання доріг (передбачено на рік зі змінами станом на 01.05.2015): 
Всього: селища – 22,3  тис. грн., села – 878,7  тис. грн. 

Відсутні – у 6 бюджетах (селище Цвіткове – 1 070 жит., с. Буда-Орловецька – 378 жит.,  
с. Журавка – 517 жит., с. Ксаверове – 367 жит., с. Петрики – 536 жит., с. Старосілля – 2 172 жит.) 

Найбільший обсяг – с. В'язівок (400,0  тис. грн.) – 2357 жит. 



Драбівський район 
 

 Рад 
базовог
о рівня 

Обсяг видатків 
на утримання 

органів 
місцевого 

самоврядування 
 
 
 

(тис. грн.) 

Співвідношенн
я видатків на 
утримання 

ради до обсягу 
власних 
доходів 

 
 

(відс.) 

Питома вага 
видатків на 
управління в 

1 бюджеті 
 
 
 
 

(відс.) 

Середня 
заробітна 
плата в 
радах 

станом на 
01.04.2015 

 
 

(грн.) 

Питома вага видатків на 
самоврядні 

повноваження (місцева 
пожежна охорона, 
житлово-комунальне 
господарство, дорожнє 
господарство, та інші 
місцеві програми) 

(відс.) 
Селищних 2 1 116 23 12 2 562 35 
Сільських 31 9 075 37 22 2 883 23 
Всього по радах 
базового рівня 

33 10 191 35 21 2 844 25 

1. Ради по населенню станом на 01.01.2014: 
Найменша – с. Вершина-Згарська 
(242 жителі, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 755 грн.) 

Найбільша – селище Шрамківка 
(3 128 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 144 грн.) 

2. Співвідношення видатків на утримання ради до обсягу власних доходів: 
Найменша – с. Ленінське (21 %, 374 жит.), с. Демки (23 %, 995 жит.), с. Драбове-Барятинське (25 відс., 
2253 жит.), с. Ковалівка (25  відс., 778 жит.) 

Найбільша - с. Мойсівка  (87 відс., 524 жит.), с. Вершина-Згарська (77 відс., 242 жит.), с. Криштопівка 
(73 відс., 328 жит.) 

3. Питома вага видатків на утримання ради у загальному обсязі бюджету 
(загальний та спеціальний фонди) 
Найменша – с. Великий Хутір (11  відс., 2001 жит.), с. Драбове-Барятинське (13  відс., 2253 жит.), с. 
Ленінське (14 %, 374 жит.), с. Демки (15 %, 995 жит.) 

Найбільша - с. Криштопівка (64 відс., 328 жит.), с. Рождественське (56 відс., 257 жит.), с. Мойсівка  (42 
відс., 524 жит.) 

4. Середня заробітна плата в радах станом на 01.04.2015: 
Найменша – с. Драбове-Барятинське (2 214 грн., 2253 жит.) 

Найбільша – с. Жорнокльови (4 526 грн., 369 жит.) 

5. Питома вага видатків на власні повноваження у власному обсязі ресурсу (без трансфертів) 
(місцева пожежна охорона, житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, та інші місцеві програми) 
Найменша – с. Коломиці (4 відс., 644 жит.), с. Свічківка (4 відс., 488 жит.), с. Мойсівка (5 відс., 524жит.), 
с. Нехайки (5 відс., 1172 жит.) 

Найбільша – с. Левченки (49  відс., 597 жит.), с. Ленінське (49 відс., 374 жит.)  

6. Кошти на ремонт та утримання доріг (передбачено на рік зі змінами станом на 01.05.2015): 
Всього: селища – 1 483,0  тис. грн., села – 1 473,6  тис. грн. 

Відсутні – у 12 бюджетах (с. Безбородьки – 1017 жит., с. Бойківщина – 582 жит., с. Золотоношка – 573 
жит., с. Ковалівка – 778 жит., с. Коломиці – 644 жит., с. Криштопівка – 328 жит., с. Мойсівка – 524 жит., 
с. Нехайки – 1172 жит., с. Рождественське – 257 жит., с. Свічківка – 488 жит. , с. Степанівка – 914 жит., с. 
Яворівка – 684 жит.) 

Найбільший обсяг – селище Драбів (1 476,0  тис. грн.) – 6614 жит., с. Левченки (283,0 тис. грн.) – 597 
жит. 



Жашківський район 
 

 Рад 
базовог
о рівня 

Обсяг видатків 
на утримання 

органів 
місцевого 

самоврядування 
 
 
 

(тис. грн.) 

Співвідношенн
я видатків на 
утримання 

ради до обсягу 
власних 
доходів 

 
 

(відс.) 

Питома вага 
видатків на 
управління в 

1 бюджеті 
 
 
 
 

(відс.) 

Середня 
заробітна 
плата в 
радах 

станом на 
01.04.2015 

 
 

(грн.) 

Питома вага видатків на 
самоврядні 

повноваження (місцева 
пожежна охорона, 
житлово-комунальне 
господарство, дорожнє 
господарство, та інші 
місцеві програми) 

(відс.) 
Міських 1 1 180 11 8 2 184 84 
Сільських 32 10 798 51 32 1 903 26 
Всього по радах 
базового рівня 

33 11 978 37 25 1 924 47 

1. Ради по населенню станом на 01.01.2014: 
Найменша – с. Королівка  
(150 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 836 грн.) 

Найбільша – с. Бузівка 
(2 011 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 240 грн.) 

2. Співвідношення видатків на утримання ради до обсягу власних доходів: 
Найменша – с. Тинівка (32 %, 1071 жит.), с. Шуляки (34 %, 435 жит.) 

Найбільша - с. Безпечна (91 відс., 342 жит.), с. Королівка (87 відс., 150 жит.), с. Вільшанка (73 відс., 
263 жит.) 

3. Питома вага видатків на утримання ради у загальному обсязі бюджету 
(загальний та спеціальний фонди) 
Найменша – с. Тинівка (20  відс., 1071 жит.), с. Тетерівка (21  відс., 1104 жит.) 

Найбільша - с. Вільшанка (72 відс., 263 жит.), с. Королівка (71 відс., 150 жит.), с. Безпечна (70 відс., 
342 жит.) 

4. Середня заробітна плата в радах станом на 01.04.2015: 
Найменша – с. Соколівка (2 102 грн., 1093 жит.) 

Найбільша – с. Охматів (4 506 грн., 687 жит.) 

5. Питома вага видатків на власні повноваження у власному обсязі ресурсу (без трансфертів) 
(місцева пожежна охорона, житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, та інші місцеві програми) 
Найменша – с. Королівка (1 відс., 150 жит.), с. Конельські Хутори (4 відс., 590 жит.), с. Скибин (7 
відс., 1864жит.) 

Найбільша – с. Пугачівка (47  відс., 882 жит.), с. Тетерівка (39 відс., 1104 жит.), с. Соколівка (38 відс., 
1093 жит.) 

6. Кошти на ремонт та утримання доріг (передбачено на рік зі змінами станом на 01.05.2015): 
Всього: місто – 4 327,4  тис. грн., села – 1 769,5  тис. грн. 

Відсутні – у 12 бюджетах (с. Вільшанка – 263 жит., с. Житники – 678 жит., с. Конела – 520 жит., с. 
Конельські Хутори – 590 жит., с. Королівка – 150 жит., с. Острожани – 779 жит., с. Сабадаш – 468 
жит., с. Скибин – 1864 жит., с. Сорокотяга – 817 жит., с. Тихий Хутір – 488 жит., с. Хижня – 619 жит., с. 
Червоний Кут – 1199 жит.) 

Найбільший обсяг –с. Тинівка (353,1 тис. грн.) – 1071 жит. 



Звенигородський район 
 

 Рад 
базовог
о рівня 

Обсяг видатків 
на утримання 

органів 
місцевого 

самоврядування 
 
 
 

(тис. грн.) 

Співвідношенн
я видатків на 
утримання 

ради до обсягу 
власних 
доходів 

 
 

(відс.) 

Питома вага 
видатків на 
управління в 

1 бюджеті 
 
 
 
 

(відс.) 

Середня 
заробітна 
плата в 
радах 

станом на 
01.04.2015 

 
 

(грн.) 

Питома вага видатків на 
самоврядні 

повноваження (місцева 
пожежна охорона, 
житлово-комунальне 
господарство, дорожнє 
господарство, та інші 
місцеві програми) 

(відс.) 
Міських 1 1 180 13 8 3 677 29 
Сільських 27 8 961 51 32 3 301 32 
Всього по радах 
базового рівня 

28 10 141 38 24 3 336 31 

1. Ради по населенню станом на 01.01.2014: 
Найменша – с. Чемериське  
(184 жителі, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 1 476 грн.) 

Найбільша – с. Юрківка 
(3 058 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 185 грн.) 

2. Співвідношення видатків на утримання ради до обсягу власних доходів: 
Найменша – с. Козацьке (25 %, 1345 жит.), с. Моринці (28 %, 1862 жит.) 

Найбільша - с. Гудзівка (100 відс., 761 жит.), с. Мизинівка (89 відс., 330 жит.), с. Чичиркозівка (89 
відс., 674 жит.) 

3. Питома вага видатків на утримання ради у загальному обсязі бюджету 
(загальний та спеціальний фонди) 
Найменша – с. Моринці (28 %, 1862 жит.), с. Вільховець (19  відс., 2561 жит.) 

Найбільша - с. Чемериське (60 відс., 184 жит.), с. Чичиркозівка (59 відс., 674 жит.), 

4. Середня заробітна плата в радах станом на 01.04.2015: 
Найменша – с. Моринці (2 204 грн., 1862 жит.) 

Найбільша – с. Вільховець (4 769 грн., 2561 жит.) 

5. Питома вага видатків на власні повноваження у власному обсязі ресурсу (без трансфертів) 
(місцева пожежна охорона, житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, та інші місцеві програми) 
Найменша – с. Будище (1 відс., 714 жит.), с. Озірна (5 відс., 1078 жит.), с. Гудзівка (7 відс., 761жит.) 

Найбільша – с. Вільховець (60  відс., 2561 жит.), с. Стецівка (59 відс., 1558 жит.), с. Хлипнівка (59 
відс., 815 жит.) 

6. Кошти на ремонт та утримання доріг (передбачено на рік зі змінами станом на 01.05.2015): 
Всього: міста – 642,1  тис. грн., села – 1 251,6  тис. грн. 

Відсутні – у 12 бюджетах (с. Боровикове – 444 жит., с. Будище – 714 жит., с. Гудзівка – 761 жит., с. 
Княжа – 1390 жит., с. Козацьке – 1345 жит., с. Моринці – 1862 жит., с. Попівка – 487 жит., с. 
Тарасівка – 872 жит., с. Хлипнівка – 815 жит., с. Чемериське – 184 жит., с. Шевченкове – 2300 
жит., с. Юрківка – 3058 жит.) 

Найбільший обсяг – с. Стецівка (390,3 тис. грн.) – 1558 жит. 



Золотоніський район 
 

 Рад 
базовог
о рівня 

Обсяг видатків 
на утримання 

органів 
місцевого 

самоврядування 
 
 
 

(тис. грн.) 

Співвідношенн
я видатків на 
утримання 

ради до обсягу 
власних 
доходів 

 
 

(відс.) 

Питома вага 
видатків на 
управління в 

1 бюджеті 
 
 
 
 

(відс.) 

Середня 
заробітна 
плата в 
радах 

станом на 
01.04.2015 

 
 

(грн.) 

Питома вага видатків на 
самоврядні 

повноваження (місцева 
пожежна охорона, 
житлово-комунальне 
господарство, дорожнє 
господарство, та інші 
місцеві програми) 

(відс.) 
Сільських 34 12 229 38 24 2 995 15 

1. Ради по населенню станом на 01.01.2014: 
Найменша – с. Броварки  
(388 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 910 грн.) 

Найбільша – с. Гельмязів 
(4 612 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 148 грн.) 

2. Співвідношення видатків на утримання ради до обсягу власних доходів: 
Найменша – с. Деньги (13 %, 1391 жит.), с. Гельмязів (23 %, 4612 жит.) 

Найбільша - с. Плешкані (90 %, 583 жит.), с. Підставки (84 %, 524 жит.) 

3. Питома вага видатків на утримання ради у загальному обсязі бюджету 
(загальний та спеціальний фонди) 
Найменша – с. Деньги (11 %, 1391 жит.), с. Нова Дмитрівка (12  відс., 3123 жит.) , с. Шабельники 
(12 відс., 775 жит.) 

Найбільша - с. Плешкані (67 відс., 583 жит.), с. Підставки (57 відс., 524 жит.) 

4. Середня заробітна плата в радах станом на 01.04.2015: 
Найменша – с. Вознесенське (1 889 грн., 3618 жит.) 

Найбільша – с. Зорівка (4 067 грн., 928 жит.) 

5. Питома вага видатків на власні повноваження у власному обсязі ресурсу (без трансфертів) 
(місцева пожежна охорона, житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, та інші місцеві програми) 
Найменша – с. Підставки (2 відс., 524 жит.), с. Подільське (2 відс., 684 жит.), с. Антипівка (3 відс., 
955жит.) , с. Гладківщина (3 відс., 997 жит.) , с. Піщане (7 відс., 3518 жит.) 

Найбільша – с. Вільхи (48  відс., 882 жит.), с. Богуславець (46 відс., 783 жит.) 

6. Кошти на ремонт та утримання доріг (передбачено на рік зі змінами станом на 01.05.2015): 
Всього: села – 1 708,3  тис. грн. 

Відсутні – у 14 бюджетах (с. Антипівка – 955 жит., с. Богдани – 475 жит., с. Броварки – 388 грн., с. 
Гладківщина – 997 жит., с. Дмитрівка – 1114 жит., с. Коврай – 676 жит., с. Коврай Другий – 421 
жит., с. Коробівка – 1441 жит., с. Кропивна – 1435 жит., с. Крупське – 567 жит., с. Підставки – 524 
жит., с. Плешкані – 583 жит., с. Подільське – 684 жит., с. Синьооківка – 647 жит.) 

Найбільший обсяг – с. Богуславець (468,1 тис. грн.) – 783 жит. 



Кам’янський район 
 

 Рад 
базовог
о рівня 

Обсяг видатків 
на утримання 

органів 
місцевого 

самоврядування 
 
 
 

(тис. грн.) 

Співвідношенн
я видатків на 
утримання 

ради до обсягу 
власних 
доходів 

 
 

(відс.) 

Питома вага 
видатків на 
управління в 

1 бюджеті 
 
 
 
 

(відс.) 

Середня 
заробітна 
плата в 
радах 

станом на 
01.04.2015 

 
 

(грн.) 

Питома вага видатків на 
самоврядні 

повноваження (місцева 
пожежна охорона, 
житлово-комунальне 
господарство, дорожнє 
господарство, та інші 
місцеві програми) 

(відс.) 
Міських 1 1 208 14 10 3 540 36 
Сільських 18 7 073 52 39 3 668 17 
Всього по радах 
базового рівня 

19 8 281 37 27 3 650 24 

1. Ради по населенню станом на 01.01.2014: 
Найменша – с. Коханівка  
(195 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 1 284 грн.) 

Найбільша – с. Косарі 
(1 890 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 212 грн.) 

2. Співвідношення видатків на утримання ради до обсягу власних доходів: 
Найменша – с. Баландине (30 %, 783 жит.), с. Косарі (34 %, 1890 жит.) 

Найбільша - с. Катеринівка (93 відс., 400 жит.), с. Лубенці (92 відс., 358 жит.) 

3. Питома вага видатків на утримання ради у загальному обсязі бюджету 
(загальний та спеціальний фонди) 
Найменша – с. Баландине (23 %,783 жит.), с. Косарі (27  відс., 1890 жит.) 

Найбільша - с. Лубенці (80 відс., 358 жит.), с. Катеринівка (79 відс., 400 жит.), 

4. Середня заробітна плата в радах станом на 01.04.2015: 
Найменша – с. Ревівка (1 927 грн., 1251 жит.) 

Найбільша – с. Тимошівка (5 279 грн., 721 жит.) 

5. Питома вага видатків на власні повноваження у власному обсязі ресурсу (без трансфертів) 
(місцева пожежна охорона, житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, та інші місцеві програми) 
Найменша – с. Катеринівка (1  відс., 400 жит.), с. Юрчиха (2 відс., 1055 жит.), с. Райгород (4 відс., 
1179 жит.) 

Найбільша – с. Баландине (31 відс., 783 жит.), с. Жаботин (25 відс., 1299 жит.), с. Грушківка (24 
відс.,893_ жит.) 

6. Кошти на ремонт та утримання доріг (передбачено на рік зі змінами станом на 01.05.2015): 
Всього: міста – 421,0 тис. грн., села – 527,9 тис. грн. 

Відсутні – у 9 бюджетах (с. Вербівка – 525 жит., с. Жаботин – 1299 жит., с. Катеринівка – 400 жит., 
с. Коханівка – 195 жит, с. Михайлівка – 1761 жит., с. Радиванівка – 382 жит., с. Райгород – 1179 
жит., с. Телепине – 1299 жит., с. Юрчиха – 1055 жит.) 

Найбільший обсяг – с. Баландине (200,0 тис. грн.) – 783 жит. 



Канівський район 
 

 Рад 
базовог
о рівня 

Обсяг видатків 
на утримання 

органів 
місцевого 

самоврядування 
 
 
 

(тис. грн.) 

Співвідношенн
я видатків на 
утримання 

ради до обсягу 
власних 
доходів 

 
 

(відс.) 

Питома вага 
видатків на 
управління в 

1 бюджеті 
 
 
 
 

(відс.) 

Середня 
заробітна 
плата в 
радах 

станом на 
01.04.2015 

 
 

(грн.) 

Питома вага видатків на 
самоврядні 

повноваження (місцева 
пожежна охорона, 
житлово-комунальне 
господарство, дорожнє 
господарство, та інші 
місцеві програми) 

(відс.) 
Сільських 29 8 026 65 42 3 147 26 

1. Ради по населенню станом на 01.01.2014: 
Найменша – с. Черниші  
(96 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 2 106 грн.) 

Найбільша – с. Степанці 
(2 271 житель, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 247 грн.) 

2. Співвідношення видатків на утримання ради до обсягу власних доходів: 
Найменша –с. Козарівка (33 %, 545 жит.), с. Степанці (37 %, 2271 жит.) 

Найбільша - с. Хмільна (100 відс., 1170 жит.), с. Тростянець (100 відс., 236 жит.), с. Горобіївка (99 
відс., 251 жит.), с. Григорівка (99 відс., 265 жит.), с. Пекарі (98 відс., 474 жит.), с. Межиріч (96 відс., 
1092 жит.) 

3. Питома вага видатків на утримання ради у загальному обсязі бюджету 
(загальний та спеціальний фонди) 
Найменша – с. Степанці (18 %, 2271 жит.), с. Кононча (19  відс., 676 жит.) 

Найбільша - с. Григорівка (85 відс., 265 жит.), с. Горобіївка (84 відс., 251 жит.), 

4. Середня заробітна плата в радах станом на 01.04.2015: 
Найменша – с. Пекарі (1 577 грн., 474 жит.) 

Найбільша – с. Грищенці (5 176 грн., 526 жит.) 

5. Питома вага видатків на власні повноваження у власному обсязі ресурсу (без трансфертів) 
(місцева пожежна охорона, житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, та інші місцеві програми) 
Найменша – с. Григорівка (0 відс., 265 жит.), с. Горобіївка (0,1 відс., 251 жит.), с. Пекарі (0,4 відс., 
474 жит.), с. Литвинець (0,6 відс., 992 жит.) 

Найбільша – с. Потапці (50 відс., 487 жит.), с. Пшеничники (49 відс.,168 жит.), с. Козарівка (45 
відс., 545 жит.) 

6. Кошти на ремонт та утримання доріг (передбачено на рік зі змінами станом на 01.05.2015): 
Передбачені лише у бюджеті с. Пшеничники – 293,6  тис. грн. (168 жит.) 



Катеринопільський район 
 

 Рад 
базовог
о рівня 

Обсяг видатків 
на утримання 

органів 
місцевого 

самоврядування 
 
 
 

(тис. грн.) 

Співвідношенн
я видатків на 
утримання 

ради до обсягу 
власних 
доходів 

 
 

(відс.) 

Питома вага 
видатків на 
управління в 

1 бюджеті 
 
 
 
 

(відс.) 

Середня 
заробітна 
плата в 
радах 

станом на 
01.04.2015 

 
 

(грн.) 

Питома вага видатків на 
самоврядні 

повноваження (місцева 
пожежна охорона, 
житлово-комунальне 
господарство, дорожнє 
господарство, та інші 
місцеві програми) 

(відс.) 
Селищних 2 1 647 35 17 3 877 39 
Сільських 22 6 047 63 38 3 092 33 
Всього по радах 
базового рівня 

24 7 694 54 30 3 261 35 

1. Ради по населенню станом на 01.01.2014: 
Найменша – с. Стойково  
(180 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 1 042 грн.) 

Найбільша – селище Єрки 
(4 980 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 161 грн.) 

2. Співвідношення видатків на утримання ради до обсягу власних доходів: 
Найменша – с. Вікнино (45 %, 892 жит.), с. Мокра Калигірка (45  відс., 1813 жит.) 

Найбільша - с. Шостаково (100 відс., 407 жит.), с. Гуляйполе (100 відс., 464 жит.) , с. Бродецьке 
(100 відс., 441 жит.) 

3. Питома вага видатків на утримання ради у загальному обсязі бюджету 
(загальний та спеціальний фонди) 
Найменша – с. Мокра Калигірка (23 відс., 1813 жит.), селище Єрки (24 %, 4980 жит.), с. Вікнино 
(25 %, 892 жит.) 

Найбільша - с. Шостаково (76 відс., 407 жит.), с. Гуляйполе (70 відс., 464 жит.) , с. Бродецьке (69 
відс., 441 жит.) 

4. Середня заробітна плата в радах станом на 01.04.2015: 
Найменша – с. Вербовець (2 155 грн., 593 жит.) 

Найбільша – селище Єрки (5 534 грн., 4980 жит.) 

5. Питома вага видатків на власні повноваження у власному обсязі ресурсу (без трансфертів) 
(місцева пожежна охорона, житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, та інші місцеві програми) 
Найменша – с. Гуляйполе (0 відс., 464 жит.), с. Шостаково (3 відс., 407 жит.), с. Бродецьке (5 відс., 
441 жит.) 

Найбільша – с. Розсоховатка (59 відс., 694 жит.), с. Вікнино (57 відс., 892 жит.) 

6. Кошти на ремонт та утримання доріг (передбачено на рік зі змінами станом на 01.05.2015): 
Всього: селища – 350,0 тис. грн., села – 1 647,3 тис. грн. 

Відсутні – у 8 бюджетах (с. Бродецьке – 441 жит., с. Гуляйполе – 464 жит., с. Киселівка – 389 жит., 
с. Новоселиця – 864 жит., с. Радчиха – 447 жит., с. Стойково – 180 жит., с. Суха Калигірка – 429 
жит., с. Шостаково – 407 жит.) 

Найбільший обсяг – с. Розсоховатка (400,0 тис. грн.) – 694 жит. 



Корсунь-Шевченківський район 
 

 Рад 
базовог
о рівня 

Обсяг видатків 
на утримання 

органів 
місцевого 

самоврядування 
 
 
 

(тис. грн.) 

Співвідношенн
я видатків на 
утримання 

ради до обсягу 
власних 
доходів 

 
 

(відс.) 

Питома вага 
видатків на 
управління в 

1 бюджеті 
 
 
 
 

(відс.) 

Середня 
заробітна 
плата в 
радах 

станом на 
01.04.2015 

 
 

(грн.) 

Питома вага видатків на 
самоврядні 

повноваження (місцева 
пожежна охорона, 
житлово-комунальне 
господарство, дорожнє 
господарство, та інші 
місцеві програми) 

(відс.) 
Міських 1 2 088 20 9 3 858 67 
Селищних 1 758 53 22 5 315 58 
Сільських 23 7 538 59 44 3 247 22 
Всього по радах 
базового рівня 

25 10 304 42 24 3 474 45 

1. Ради по населенню станом на 01.01.2014: 
Найменша – с. Кичинці  
(264 жителі, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 1 179 грн.) 

Найбільша – селище Стеблів 
(3 732 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 203 грн.) 

2. Співвідношення видатків на утримання ради до обсягу власних доходів: 
Найменша – с. Шендерівка (40 %, 916 жит.), с. Заріччя (42  відс., 839 жит.) 

Найбільша - с. Кірове (100 відс., 515 жит.), с. Сахнівка (95 відс.,1253 жит.) 

3. Питома вага видатків на утримання ради у загальному обсязі бюджету 
(загальний та спеціальний фонди) 
Найменша – селище Стеблів (22 відс., 3732 жит.), с. Сидорівка (28 %, 898 жит.) 

Найбільша - с. Кірове (66 відс., 515 жит.), с. Виграїв (65 відс., 486 жит.) , с. Кичинці (65 відс., 
264 жит.) 

4. Середня заробітна плата в радах станом на 01.04.2015: 
Найменша – с. Сухини (2 468 грн., 669 жит.) 

Найбільша – с. Сотники (5 959 грн., 371 жит.) 

5. Питома вага видатків на власні повноваження у власному обсязі ресурсу (без трансфертів) 
(місцева пожежна охорона, житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, та інші місцеві програми) 
Найменша – с. Виграїв (8 відс., 486 жит.), с. Сахнівка (8 відс., 1253 жит.), с. Драбівка (9 відс., 1236 
жит.) 

Найбільша – селище Стеблів (58 відс., 3732 жит.), с. Сидорівка (38 відс., 898 жит.) 

6. Кошти на ремонт та утримання доріг (передбачено на рік зі змінами станом на 01.05.2015): 
Всього: місто – 2 124,7  тис. грн., селище – 323,4 тис. грн., села – 1 448,8 тис. грн. 

Кошти передбачені у всіх бюджетах 

Найменший обсяг – с. Петрушки (12 тис. грн.) – 1 005 жит. 

Найбільший обсяг – селище Стеблів (323,4 тис. грн.) – 3732 жит. 



Лисянський район 
 

 Рад 
базовог
о рівня 

Обсяг видатків 
на утримання 

органів 
місцевого 

самоврядування 
 
 
 

(тис. грн.) 

Співвідношенн
я видатків на 
утримання 

ради до обсягу 
власних 
доходів 

 
 

(відс.) 

Питома вага 
видатків на 
управління в 

1 бюджеті 
 
 
 
 

(відс.) 

Середня 
заробітна 
плата в 
радах 

станом на 
01.04.2015 

 
 

(грн.) 

Питома вага видатків на 
самоврядні 

повноваження (місцева 
пожежна охорона, 
житлово-комунальне 
господарство, дорожнє 
господарство, та інші 
місцеві програми) 

(відс.) 
Селищних 1 724 28 11 3 004 50 
Сільських 27 6 509 69 40 3 224 16 
Всього по радах 
базового рівня 

28 7 233 60 31 3 209 23 

1. Ради по населенню станом на 01.01.2014: 
З найменших –  с. Петрівка-Попівка 
(215 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 943 грн.) 

З найбільших – с. Почапинці 
(1 398 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 158 грн.) 

2. Співвідношення видатків на утримання ради до обсягу власних доходів: 
Найменша – с. Дашуківка (42 %, 395 жит.), с. Виноград (43  відс., 973 жит.) 

Найбільша - с. Дібрівка (100 відс., 212жит.), с. Писарівка (100 відс., 185жит.), с. Ріпки (100 відс., 
461жит.), с. Семенівка (100 відс., 272жит.), с. Смільчинці (100 відс., 660жит.), с. Тихонівка (100 
відс., 228жит.), с. Шестеринці (100 відс., 302жит.), 

3. Питома вага видатків на утримання ради у загальному обсязі бюджету 
(загальний та спеціальний фонди) 
Найменша – с. Федюківка (25 відс., 448 жит.), с. Рубаний Міст (27 %, 362 жит.) 

Найбільша - с. Шестеринці (76 відс., 302 жит.), с. Тихонівка (75 відс., 228 жит.) , с. Погибляк (71 
відс., 383 жит.) 

4. Середня заробітна плата в радах станом на 01.04.2015: 
Найменша – с. Погибляк (1 879 грн., 383 жит.) 

Найбільша – с. Боярка (4 877 грн., 604 жит.) 

5. Питома вага видатків на власні повноваження у власному обсязі ресурсу (без трансфертів) 
(місцева пожежна охорона, житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, та інші місцеві програми) 
Найменша – с. Дібрівка (2 відс., 212 жит.), с. Петрівка-Попівка (2 відс., 215 жит.), с. Шубині Стави 
(4 відс., 623 жит.) 

Найбільша – с. Журжинці (32 відс., 948 жит.), с. Вотилівка (31 відс., 619 жит.) 

6. Кошти на ремонт та утримання доріг (передбачено на рік зі змінами станом на 01.05.2015): 
Всього: селище – 0 грн., села – 202,2 тис. грн. 

Кошти передбачені лише по 8 радах (с. Босівка (25,0 тис. грн.), с. Боярка (13,1 тис. грн.), с. 
Бужанка (37,2 тис. грн.), с. Журжинці (60,0 тис. грн.), с. Мар'янівка (32,4 тис. грн.), с. Рубаний Міст 
(25,0 тис. грн.), с. Смільчинці (7,2 тис. грн.), с. Яблунівка (2,3 тис. грн.)) 



Маньківський район 
 

 Рад 
базовог
о рівня 

Обсяг видатків 
на утримання 

органів 
місцевого 

самоврядування 
 
 
 

(тис. грн.) 

Співвідношенн
я видатків на 
утримання 

ради до обсягу 
власних 
доходів 

 
 

(відс.) 

Питома вага 
видатків на 
управління в 

1 бюджеті 
 
 
 
 

(відс.) 

Середня 
заробітна 
плата в 
радах 

станом на 
01.04.2015 

 
 

(грн.) 

Питома вага видатків на 
самоврядні 

повноваження (місцева 
пожежна охорона, 
житлово-комунальне 
господарство, дорожнє 
господарство, та інші 
місцеві програми) 

(відс.) 
Селищних 2 1 407 22 14 2 803 34 
Сільських 21 7 894 52 32 3 033 17 
Всього по радах 
базового рівня 

23 9 301 43 27 2 999 22 

1. Ради по населенню станом на 01.01.2014: 
Найменша – с. Кути  
(354 жителі, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 609 грн.) 

Найбільша – с. Іваньки 
(3 016 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 181 грн.) 

2. Співвідношення видатків на утримання ради до обсягу власних доходів: 
Найменша – селище Буки (28 відс., 1900 жит.), с. Вікторівка (35 відс., 1084 жит.), с. Іваньки (35 
 відс., 3016 жит.) , с. Кищенці (35  відс., _902 жит.) 

Найбільша - с. Русалівка (95 відс., 481 жит.), с. Паланочка (77 відс., 365 жит.) 

3. Питома вага видатків на утримання ради у загальному обсязі бюджету 
(загальний та спеціальний фонди) 
Найменша – с. Іваньки (18 відс., 3016 жит.), селище Буки (20 %, 1900 жит.), с. Вікторівка (22 %, 
1084  жит.) 

Найбільша - с. Кути (60 відс., 354 жит.), с. Паланочка (58 відс., 365 жит.) , с. Кривець (56 відс., 
649 жит.) 

4. Середня заробітна плата в радах станом на 01.04.2015: 
Найменша – с. Кислин (2 013 грн., 420 жит.) 

Найбільша – с. Вікторівка (4 848 грн.,1084_ жит.) 

5. Питома вага видатків на власні повноваження у власному обсязі ресурсу (без трансфертів) 
(місцева пожежна охорона, житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, та інші місцеві програми) 
Найменша – с. Багва (1 відс., 566 жит.), с. Березівка (2 відс., 465 жит.), с. Кривець (2 відс., 649 жит.) 

Найбільша – с. Іваньки (34 відс., 3016 жит.), с. Чорна Кам'янка (34 відс., 818 жит.) 

6. Кошти на ремонт та утримання доріг (передбачено на рік зі змінами станом на 01.05.2015): 
Всього: селища – 913,2 тис. грн., села – 1 214,5 тис. грн. 

Кошти передбачені лише по 9 радах (с. Чорна Кам'янка (517,4  тис. грн.), с. Вікторівка (216,2 
тис. грн.), с. Дзензелівка (4,0 тис. грн.), с. Іваньки (279,4 тис. грн.), с. Кищенці (57,6 тис. грн.), 
с. Крачківка (4,3 тис. грн.), с. Паланочка (3,8 тис. грн.), с. Попівка (5,5 тис. грн.), с. Роги (126,3 
тис. грн.)) 



Монастирищенський район 
 

 Рад 
базовог
о рівня 

Обсяг видатків 
на утримання 

органів 
місцевого 

самоврядування 
 
 
 

(тис. грн.) 

Співвідношенн
я видатків на 
утримання 

ради до обсягу 
власних 
доходів 

 
 

(відс.) 

Питома вага 
видатків на 
управління в 

1 бюджеті 
 
 
 
 

(відс.) 

Середня 
заробітна 
плата в 
радах 

станом на 
01.04.2015 

 
 

(грн.) 

Питома вага видатків на 
самоврядні 

повноваження (місцева 
пожежна охорона, 
житлово-комунальне 
господарство, дорожнє 
господарство, та інші 
місцеві програми) 

(відс.) 
Міських 1 1 665 19 13 2 471 39 
Селищних 1 709 43 26 4 097 22 
Сільських 28 7 129 67 40 2 898 23 
Всього по радах 
базового рівня 

30 9 503 45 28 2 896 30 

1. Ради по населенню станом на 01.01.2014: 
Найменша – с. Дібрівка  
(240 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 787 грн.) 

Найбільша – селище Цибулів 
(4 114 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 172 грн.) 

2. Співвідношення видатків на утримання ради до обсягу власних доходів: 
Найменша – с. Долинка (38 відс., 596 жит.), селище Цибулів (43 відс., 4114 жит.) 

Найбільша - с. Дібрівка (100 відс., 240жит.), с. Жовтневе (100 відс., 330 жит.), с. Петрівка (100 відс., 
362жит.), с. Тарнава (100 відс., 318 жит.), с. Чапаєвка (100 відс., 280 жит.) 

3. Питома вага видатків на утримання ради у загальному обсязі бюджету 
(загальний та спеціальний фонди) 
Найменша – с. Княжа-Криниця (22 відс.,1102 жит.), с. Аврамівка (25  відс., 3475 жит.), селище 
Цибулів (26  відс., 4114 жит.) 

Найбільша - с. Чапаєвка (86 відс., 280 жит.), с. Копіювата (79 відс., 621 жит.) , с. Петрівка (78 відс., 
362 жит.) 

4. Середня заробітна плата в радах станом на 01.04.2015: 
Найменша – с. Копіювата (1 415 грн., 621 жит.) 

Найбільша – с. Лукашівка (4 817 грн., 693 жит.) 

5. Питома вага видатків на власні повноваження у власному обсязі ресурсу (без трансфертів) 
(місцева пожежна охорона, житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, та інші місцеві програми) 
Найменша – с. Чапаєвка (0 відс., 280 жит.), с. Жовтневе (0,4 відс., 330 жит.), с. Дібрівка (3 відс., 240 
жит.) , с. Петрівка (3 відс., 362 жит.), с. Степівка (3 відс., 351 жит.) 

Найбільша – с. Аврамівка (42 відс., 3475 жит.), с. Лукашівка (40 відс., 693 жит.) 

6. Кошти на ремонт та утримання доріг (передбачено на рік зі змінами станом на 01.05.2015): 
Всього: місто – 0 грн., селище – 0 грн., села – 39,5 тис. грн. 

Кошти передбачені лише по 3 радах (с. Аврамівка (27,4 тис. грн.), с. Сарни (4,2 тис. грн.), 
с. Сатанівка (7,9 тис. грн.)) 



Смілянський район 
 

 Рад 
базовог
о рівня 

Обсяг видатків 
на утримання 

органів 
місцевого 

самоврядування 
 
 
 

(тис. грн.) 

Співвідношенн
я видатків на 
утримання 

ради до обсягу 
власних 
доходів 

 
 

(відс.) 

Питома вага 
видатків на 
управління в 

1 бюджеті 
 
 
 
 

(відс.) 

Середня 
заробітна 
плата в 
радах 

станом на 
01.04.2015 

 
 

(грн.) 

Питома вага видатків на 
самоврядні 

повноваження (місцева 
пожежна охорона, 
житлово-комунальне 
господарство, дорожнє 
господарство, та інші 
місцеві програми) 

(відс.) 
Сільських 23 9 683 64 38  2 819 35 

1. Ради по населенню станом на 01.01.2014: 
Найменша – с. Самгородок 
(411 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 521 грн.) 

Найбільша – с. Костянтинівка 
(5 543 жителі, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 150 грн.) 

2. Співвідношення видатків на утримання ради до обсягу власних доходів: 
Найменша – с. Ташлик (39 %, населення – 1 398 жит.), с. Носачів (44  відс., 1 276  жит.) 

Найбільша – с. Макіївка (100 відс., 1 319  жит.), с. Санжариха (100 відс., 488 жит.), с. Залевки 
(90 відс., 527 жит.) 

3. Питома вага видатків на утримання ради у загальному обсязі бюджету 
(загальний та спеціальний фонди) 
Найменша – с. Ташлик (26 відс., 1 398  жит.), с. Мала Смілянка (27 відс., 2 261 жит.), с. Балаклія 
(29 відс., 5 001 жит.) 

Найбільша – с. Велика Яблунівка (59 відс., 1 820 жит.), с. Плескачівка (59 відс., 745 жит.), 
с. Сердюківка (59 відс., 666 жит.), с. Тернівка (58 відс., 939 жит.) 

4. Середня заробітна плата в радах станом на 01.04.2015: 
Найменша – с. Мала Смілянка (1 396 грн., 2 261 жит.) 

Найбільша – с. Мельниківка (3 731 грн., 578 жит.) 

5. Питома вага видатків на власні повноваження у власному обсязі ресурсу (без трансфертів) 
(місцева пожежна охорона, житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, та інші місцеві програми) 
Найменша – с. Плескачівка (7 відс., 745 жит.),с. Санжариха (8 відс., 488 жит.), с. Мельниківка 
(9 відс., 578 жит.), с. Макіївка (11 відс., 1 319 жит.) , с. Велика Яблунівка (11 відс., 1 820 жит.) 

Найбільша – с. Сунки (61  відс., 1 161 жит.), с. Куцівка (56 відс., 532 жит.) 

6. Кошти на ремонт та утримання доріг (передбачено на рік зі змінами станом на 01.05.2015): 
Всього: села – 1 613 тис. грн. 

Відсутні у 8 бюджетах (с. Голов'ятине – 752 жит., с. Макіївка – 1 319 жит., с. Мельниківка – 
578 жит., с. Носачів – 1 276  жит., с. Плескачівка – 745  жит., с. Ротмістрівка – 1 912  жит., с. 
Санжариха – 488  жит., с. Ташлик  – 1 398  жит.) 

Найбільший обсяг – с. Костянтинівка (207 тис. грн.) – 5 543  жит. 



Тальнівський район 
 

 Рад 
базовог
о рівня 

Обсяг видатків 
на утримання 

органів 
місцевого 

самоврядування 
 
 
 

(тис. грн.) 

Співвідношенн
я видатків на 
утримання 

ради до обсягу 
власних 
доходів 

 
 

(відс.) 

Питома вага 
видатків на 
управління в 

1 бюджеті 
 
 
 
 

(відс.) 

Середня 
заробітна 
плата в 
радах 

станом на 
01.04.2015 

 
 

(грн.) 

Питома вага видатків на 
самоврядні 

повноваження (місцева 
пожежна охорона, 
житлово-комунальне 
господарство, дорожнє 
господарство, та інші 
місцеві програми) 

(відс.) 
Міських 1 1 350 14 6  4 817 58 
Сільських 27 11 270 56 40  3 721 35 
Всього по радах 
базового рівня 

28 12 620 42 26 3 807 42 

1. Ради по населенню станом на 01.01.2014: 
Найменша – с. Шаулиха 
(356 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 788 грн.) 

Найбільша – с. Майданецьке 
(2 011 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 299 грн.) 

2. Співвідношення видатків на утримання ради до обсягу власних доходів: 
Найменша – с. Соколівочка (27 %, населення – 780 жит.) 

Найбільша – с. Папужинці (96 відс., 477 жит.), с. Шаулиха (98 відс., 356 жит.), с. Кобринова Гребля 
(88 відс., 703 жит.) 

3. Питома вага видатків на утримання ради у загальному обсязі бюджету 
(загальний та спеціальний фонди) 
Найменша – с. Соколівочка (22 відс., 780 жит.), с. Тальянки (26 відс., 1 136 жит.), с. Майданецьке 
(28 відс., 2 011 жит.), с. Мошурів (28 відс., 1 680 жит.) 

Найбільша – с. Папужинці (82 відс., 477 жит.), с. Лащова (77 відс., 442 жит.) 

4. Середня заробітна плата в радах станом на 01.04.2015: 
Найменша – с. Папужинці (2 604 грн., 477 жит.) 

Найбільша – с. Вишнопіль (5 453 грн., 876 жит.), с. Корсунка (5 402 грн., 497 жит.) 

5. Питома вага видатків на власні повноваження у власному обсязі ресурсу (без трансфертів) 
(місцева пожежна охорона, житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, та інші місцеві програми) 
Найменша – с. Шаулиха (2 відс., 356 жит.), с. Папужинці (5 відс., 477 жит.), с. Лащова (9 відс., 
442 жит.) 

Найбільша – с. Гордашівка (56  відс., 869 жит.), с. Кобринове (49 відс., 644 жит.) 

6. Кошти на ремонт та утримання доріг (передбачено на рік зі змінами станом на 01.05.2015): 
Всього: місто – 205 тис. грн., села – 3 432 тис. грн. 

Відсутні - у 7 бюджетах (с. Веселий Кут – 520 жит., с. Заліське – 585 жит., с. Кобринова Гребля – 703 
жит., с. Колодисте – 615 жит., с. Лащова – 442 жит., с. Поташ – 586 жит., с. Шаулиха – 356 жит.) 

Найбільший обсяг – с. Мошурів (583 тис. грн.) – 1 680 жит. 



Уманський район 
 

 Рад 
базовог
о рівня 

Обсяг видатків 
на утримання 

органів 
місцевого 

самоврядування 
 
 
 

(тис. грн.) 

Співвідношенн
я видатків на 
утримання 

ради до обсягу 
власних 
доходів 

 
 

(відс.) 

Питома вага 
видатків на 
управління в 

1 бюджеті 
 
 
 
 

(відс.) 

Середня 
заробітна 
плата в 
радах 

станом на 
01.04.2015 

 
 

(грн.) 

Питома вага видатків на 
самоврядні 

повноваження (місцева 
пожежна охорона, 
житлово-комунальне 
господарство, дорожнє 
господарство, та інші 
місцеві програми) 

(відс.) 
Селищних 1 452 30 15 4 077 57 
Сільських 49 15 254 46 25 3 156 43 
Всього по радах 
базового рівня 

50 15 706 45 25 3 182 43 

1. Ради по населенню станом на 01.01.2014: 
Найменша – с. Коржовий Кут 
(137 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 1 863 грн.) 

Найбільша – с. Родниківка 
(3 457 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 155 грн.) 

2. Співвідношення видатків на утримання ради до обсягу власних доходів: 
Найменша – с. Ладижинка (15 %, населення – 2 108 жит.), с. Фурманка (18 відс., 452 жит.) , 
с. Собківка (19 відс., 792 жит.) 

Найбільша – с. Дубова (100 відс., 500 жит.), с. Затишок (100 відс., 471 жит.), с. Степківка (100 відс., 
342 жит.) 

3. Питома вага видатків на утримання ради у загальному обсязі бюджету 
(загальний та спеціальний фонди) 
Найменша – с. Ладижинка (10 відс., 2 108 жит.), с. Родниківка (11 відс., 3 457 жит.), с. Старі 
Бабани (15 відс., 1 567 жит.) , с. Полянецька (16 відс., 1 312 жит.), с. Берестівець (17 відс., 
820 жит.), с. Собківка (17 відс., 792 жит.), с. Сушківка (17 відс., 1 231 жит.) 

Найбільша – с. Затишок (80 відс., 471 жит.), с. Коржовий Кут (79 відс., 137 жит.), с. Степківка 
(76 відс., 342 жит.) 

4. Середня заробітна плата в радах станом на 01.04.2015: 
Найменша – с. Затишок (2 192  грн., 471 жит.) 

Найбільша – с. Максимівка (4 402грн., 395 жит.) 

5. Питома вага видатків на власні повноваження у власному обсязі ресурсу (без трансфертів) 
(місцева пожежна охорона, житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, та інші місцеві програми) 
Найменша – с. Затишок (2 відс., 471 жит.), с. Коржовий Кут (6 відс., 137 жит.),  с. Вільшанка 
(7 відс., 190 жит.), с. Вільшана Слобідка (9 відс., 220 жит.) 

Найбільша – с. Дубова (100 відс., 500 жит.), с. Берестівець (91 відс., 820 жит.), 

6. Кошти на ремонт та утримання доріг (передбачено на рік зі змінами станом на 01.05.2015): 
Всього: селище  – 409 тис. грн., села – 9 076 тис. грн. 

Відсутні – у 8 бюджетах (с. Аполянка – 430 жит., с. Вільшанка – 190 жит., с. Затишок – 471 жит., с. 
Коржова – 462 жит., с. Косенівка – 870 жит., с. Сушківка – 1 231 жит., с. Юрківка – 856 жит., с. Ятранівка 
– 853 жит.) 

Найбільший обсяг – с. Фурманка (1 090 тис. грн.) – 452 жит. 



Христинівський район 
 

 Рад 
базовог
о рівня 

Обсяг видатків 
на утримання 

органів 
місцевого 

самоврядування 
 
 
 

(тис. грн.) 

Співвідношенн
я видатків на 
утримання 

ради до обсягу 
власних 
доходів 

 
 

(відс.) 

Питома вага 
видатків на 
управління в 

1 бюджеті 
 
 
 
 

(відс.) 

Середня 
заробітна 
плата в 
радах 

станом на 
01.04.2015 

 
 

(грн.) 

Питома вага видатків на 
самоврядні 

повноваження (місцева 
пожежна охорона, 
житлово-комунальне 
господарство, дорожнє 
господарство, та інші 
місцеві програми) 

(відс.) 
Міських 1 1 358 39 30 5 142 52 
Селищних 1 598 93 44 2 984 48 
Сільських 21 6 146 75 52 2 959 30 
Всього по радах 
базового рівня 

23 8 102 66 45 3 235 37 

1. Ради по населенню станом на 01.01.2014: 
Найменша – с. Зоряне 
(203 жителі, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 1 098 грн.) 

Найбільша – селище Верхнячка 
(3 820 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 157 грн.) 

2. Співвідношення видатків на утримання ради до обсягу власних доходів: 
Найменша – с. Орадівка (37 %, населення – 860 жит.), с. Шельпахівка (41  відс., 715 жит.) 

Найбільша – с. Ягубець (100 відс., 782 жит.), с. Шукайвода (100  відс., 944 жит.), с. Христинівка 
(100 відс., 2 285 жит.), с. Углуватка (100 відс., 781 жит.), с. Сичівка (100 відс., 782 жит.), с. Пеніжкове 
(100 відс., 520 жит.), с. Мала Севастянівка (100 відс., 1 129 жит.) 

3. Питома вага видатків на утримання ради у загальному обсязі бюджету 
(загальний та спеціальний фонди) 
Найменша – с. Орадівка (32 відс., 860 жит.), с. Велика Севастянівка (35 відс., 2 325 жит.), с. Кузьмина 
Гребля (41 відс., 1 086 жит.), с. Шельпахівка (41 відс., 715 жит.) 

Найбільша – с. Зоряне (94 відс., 203 жит.), с. Сичівка (85 відс., 782 жит.) 

4. Середня заробітна плата в радах станом на 01.04.2015: 
Найменша – с. Заячківка (2 357 грн., 560 жит.) 

Найбільша – с. Орадівка (4 104 грн., 860 жит.), с. Зоряне (4 101 грн., 203 жит.) 

5. Питома вага видатків на власні повноваження у власному обсязі ресурсу (без трансфертів) 
(місцева пожежна охорона, житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, та інші місцеві програми) 
Найменша – с. Синиця (5 відс., 816 жит.), , с. Зоряне (6  відс., 203 жит.), с. Сичівка (8 відс., 782 жит.), с. 
Христинівка (9 відс., 2 285 жит.) 

Найбільша – с. Шельпахівка (58  відс., 715 жит.), с. Орадівка (51 відс., 860 жит.), с. Ботвинівка 
(48 відс., 340 жит.), селище Верхнячка (48 відс., 3 820 жит.), 

6. Кошти на ремонт та утримання доріг (передбачено на рік зі змінами станом на 01.05.2015): 
Всього: місто – 360 тис. грн., селище – 98  тис. грн. , села – 1 003 тис. грн. 

Відсутні – у 14 бюджетах (с. Ботвинівка – 340 жит., с. Велика Севастянівка – 2 325 жит., с. Вербувата – 
446 жит., с. Зоряне – 203 жит., с. Кузьмина Гребля – 1 086 жит., с. Ліщинівка – 736 жит., с. Осітна – 563 
жит., с. Пеніжкове – 520 жит., с. Розсішки – 1 546 жит., с. Синиця – 816 жит., с. Сичівка – 782 жит., с. 
Углуватка – 781 жит., с. Шукайвода – 944 жит., с. Ягубець – 782 жит.) 

Найбільший обсяг – с. Орадівка (467 тис. грн.) – 860 жит. 



Черкаський район 
 

 Рад 
базовог
о рівня 

Обсяг видатків 
на утримання 

органів 
місцевого 

самоврядування 
 
 
 

(тис. грн.) 

Співвідношенн
я видатків на 
утримання 

ради до обсягу 
власних 
доходів 

 
 

(відс.) 

Питома вага 
видатків на 
управління в 

1 бюджеті 
 
 
 
 

(відс.) 

Середня 
заробітна 
плата в 
радах 

станом на 
01.04.2015 

 
 

(грн.) 

Питома вага видатків на 
самоврядні 

повноваження (місцева 
пожежна охорона, 
житлово-комунальне 
господарство, дорожнє 
господарство, та інші 
місцеві програми) 

(відс.) 
Селищних 1 335 100 30 2 968 24 
Сільських 22 15 011 45 18 3 200 33 
Всього по радах 
базового рівня 

23 15 346 45 18 3 195 33 

1. Ради по населенню станом на 01.01.2014: 
Найменша – с. Кумейки 
(822 жителі, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 378 грн.) 

Найбільша – с. Червона Слобода 
(9 910 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 132 грн.) 

2. Співвідношення видатків на утримання ради до обсягу власних доходів: 
Найменша – с. Червона Слобода (27 %, населення – 9 910 жит.), с. Руська Поляна (31  відс., 
8 166 жит.)  

Найбільша – селище Ірдинь (100 відс., 851 жит.) 

3. Питома вага видатків на утримання ради у загальному обсязі бюджету 
(загальний та спеціальний фонди) 
Найменша – с. Червона Слобода (9 %, населення – 9 910 жит.), с. Руська Поляна (11 відс., 
8 166 жит.)  

Найбільша – с. Чорнявка (59 відс., 888 жит.) 

4. Середня заробітна плата в радах станом на 01.04.2015: 
Найменша – с. Думанці (2 537  грн., 897 жит.) 

Найбільша – с. Руська Поляна (4 167 грн., 8 166 жит.) 

5. Питома вага видатків на власні повноваження у власному обсязі ресурсу (без трансфертів) 
(місцева пожежна охорона, житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, та інші місцеві програми) 
Найменша – с. Кумейки (10 відс., 822 жит.), с. Тубільці (11 відс., 2 601жит.), с. Яснозір'я (12 відс., 
3 503 жит.) 

Найбільша – с. Руська Поляна (54 відс., 8 166 жит.) с. Геронимівка (50  відс., 3 058 жит.), с. Мошни 
(50 відс., 4 765 жит.) 

6. Кошти на ремонт та утримання доріг (передбачено на рік зі змінами станом на 01.05.2015): 
Всього: селище – 20 тис. грн., села – 4 150 тис. грн. 

Кошти передбачені у всіх бюджетах 

Найменший обсяг – с. Худяки (6 тис. грн.) – 2 444 жит. 

Найбільший обсяг – с. Руська Поляна (802 тис. грн.) – 8 166 жит. 



Чигиринський район 
 

 Рад 
базовог
о рівня 

Обсяг видатків 
на утримання 

органів 
місцевого 

самоврядування 
 
 
 

(тис. грн.) 

Співвідношенн
я видатків на 
утримання 

ради до обсягу 
власних 
доходів 

 
 

(відс.) 

Питома вага 
видатків на 
управління в 

1 бюджеті 
 
 
 
 

(відс.) 

Середня 
заробітна 
плата в 
радах 

станом на 
01.04.2015 

 
 

(грн.) 

Питома вага видатків на 
самоврядні 

повноваження (місцева 
пожежна охорона, 
житлово-комунальне 
господарство, дорожнє 
господарство, та інші 
місцеві програми) 

(відс.) 
Міських 1 706 30 13 2 521 28 
Сільських 18 5 695 76 40 3 273 13 
Всього по радах 
базового рівня 

19 6 401 65 33 3 196 16 

1. Ради по населенню станом на 01.01.2014: 
Найменша – с. Зам'ятниця 
(173 жителі, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 789 грн.) 

Найбільша – с. Рацеве 
(3 376 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 186 грн.) 

2. Співвідношення видатків на утримання ради до обсягу власних доходів: 
Найменша – с. Вершаці (55 %, населення – 763 жит.), с. Тіньки (57  відс., 2 018 жит.) 

Найбільша – с. Галаганівка (100 відс., 875 жит.), с. Зам'ятниця (100 відс., 173 жит.), с. Новоселиця 
(100 відс., 527 жит.), с. Матвіївка (100 відс., 563 жит.), с. Топилівка (100 відс., 985 жит.) 

3. Питома вага видатків на утримання ради у загальному обсязі бюджету 
(загальний та спеціальний фонди) 
Найменша – с. Боровиця (26  відс., 1 155 жит.), с. Медведівка (28  відс. 1 405 жит.) с. Тіньки 
(28 відс., 2 018 жит.) 

Найбільша – с. Зам'ятниця (91 відс., 173 жит.) 

4. Середня заробітна плата в радах станом на 01.04.2015: 
Найменша – с. Красносілля (2 101 грн., 573 жит.) 

Найбільша – с. Зам'ятниця (4 807 грн., 173 жит.) 

5. Питома вага видатків на власні повноваження у власному обсязі ресурсу (без трансфертів) 
(місцева пожежна охорона, житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, та інші місцеві програми) 
Найменша – с. Матвіївка (5 відс., 563 жит.), с. Топилівка (5 відс., 985 жит.), с. Зам'ятниця (6 відс., 
173 жит.), с. Мельники (6 відс., 918 жит.) 

Найбільша – с. Стецівка (20  відс., 1 212 жит.), с. Суботів (20 відс., 649 жит.) 

6. Кошти на ремонт та утримання доріг (передбачено на рік зі змінами станом на 01.05.2015): 
Всього: місто – 59 тис. грн., села – 129 тис. грн. 

Відсутні – у 14 бюджетах з18 

Передбачені: с. Рацеве (90 тис. грн., 3 376 жит.), с. Вершаці (20,7 тис. грн., 763 жит.) с. Худоліївка 
(17,9 тис. грн., 601 жит.) с. Новоселиця (0,8 тис. грн., 527 жит.) 



Чорнобаївський район 
 

 Рад 
базовог
о рівня 

Обсяг видатків 
на утримання 

органів 
місцевого 

самоврядування 
 
 
 

(тис. грн.) 

Співвідношенн
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(відс.) 

Питома вага 
видатків на 
управління в 

1 бюджеті 
 
 
 
 

(відс.) 

Середня 
заробітна 
плата в 
радах 

станом на 
01.04.2015 

 
 

(грн.) 

Питома вага видатків на 
самоврядні 

повноваження (місцева 
пожежна охорона, 
житлово-комунальне 
господарство, дорожнє 
господарство, та інші 
місцеві програми) 

(відс.) 
Селищних 1 1 339 22 10 3 977 39 
Сільських 29 11 244 46 26 3 447 12 
Всього по радах 
базового рівня 

30 12 583 41 22 3 479 18 

1. Ради по населенню станом на 01.01.2014: 
Найменша – с. Мохнач 
(265 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 769 грн.) 

Найбільша – с. Іркліїв 
(4 263 жителі, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 142 грн.) 

2. Співвідношення видатків на утримання ради до обсягу власних доходів: 
Найменша – с. Велика Бурімка (25 %, населення – 1 837 жит.), с. Хрестителеве (29  відс., 
1 155 жит.) с. Іркліїв (30  відс., 4 263 жит.) 

Найбільша – с. Комінтерн (100 відс., 640 жит.) 

3. Питома вага видатків на утримання ради у загальному обсязі бюджету 
(загальний та спеціальний фонди) 
Найменша – с. Іркліїв (12  відс., 4 263 жит.), с. Велика Бурімка (14  відс. 1 837 жит.) с. Старий 
Коврай (14 відс., 1 102 жит.) 

Найбільша – с. Комінтерн (57 відс., 640 жит.), с. Першотравневе (57 відс., 388 жит.) 

4. Середня заробітна плата в радах станом на 01.04.2015: 
Найменша – с. Васютинці (2 709 грн., 1 251 жит.) 

Найбільша – с. Великі Канівці (4 725 грн., 1 773 жит.) 

5. Питома вага видатків на власні повноваження у власному обсязі ресурсу (без трансфертів) 
(місцева пожежна охорона, житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, та інші місцеві програми) 
Найменша – с. Комінтерн (1 відс., 640 жит.), с. Мохнач (2 відс., 265 жит.), с. Красенівка (4 відс., 887 
жит.), с. Нове Життя (4 відс., 648 жит.) 

Найбільша – с. Вереміївка (28  відс., 1 422 жит.), с. Тимченки (25 відс., 927 жит.) 

6. Кошти на ремонт та утримання доріг (передбачено на рік зі змінами станом на 01.05.2015): 
Всього: селище – 1 208 тис. грн., села –  1 311 тис. грн. 

Відсутні – у 10 бюджетах (с. Жовнине – 760 жит., с. Комінтерн – 640 жит., с. Красенівка – 887 жит., 
с. Ленінське – 649 жит., с. Лихоліти – 637 жит., с. Мельники – 1 659 жит., с. Москаленки – 1 370 
жит., с. Мохнач – 265 жит., с. Нове Життя – 648 жит. , с. Тимченки – 927 жит.) 

Найбільший обсяг – с. Іркліїв (357 тис. грн.) – 4 263 жит. 



Шполянський район 
 

 Рад 
базовог
о рівня 

Обсяг видатків 
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місцевого 
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(тис. грн.) 

Співвідношенн
я видатків на 
утримання 

ради до обсягу 
власних 
доходів 

 
 

(відс.) 

Питома вага 
видатків на 
управління в 

1 бюджеті 
 
 
 
 

(відс.) 

Середня 
заробітна 
плата в 
радах 

станом на 
01.04.2015 

 
 

(грн.) 

Питома вага видатків на 
самоврядні 

повноваження (місцева 
пожежна охорона, 
житлово-комунальне 
господарство, дорожнє 
господарство, та інші 
місцеві програми) 

(відс.) 
Міських 1 1 785 20 8  3 459  52  
Сільських 27 8 438 67 37  2 806  28  
Всього по радах 
базового рівня 

28 10 223 47 23 2 880 40 

1. Ради по населенню станом на 01.01.2014: 
Найменша – с. Веселий Кут 
(192 жителі, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 1 325 грн.) 

Найбільша – с. Лебедин 
(4 040 жителів, середні видатки на апарат у розрахунку на 1 жителя – 163 грн.) 

2. Співвідношення видатків на утримання ради до обсягу власних доходів: 
Найменша – с. Антонівка (46 %, населення – 613 жит.), с. Лип'янка (52  відс., 1 037 жит.) 

Найбільша – с. Скотареве (97 відс., 703 жит.), с. Сердегівка (96  відс., 231 жит.), с. Кримки (95 відс., 
796 жит.), с. Станіславчик (91  відс., 434 жит.) 

3. Питома вага видатків на утримання ради у загальному обсязі бюджету 
(загальний та спеціальний фонди) 
Найменша – с. Лебедин (24 відс., 4 040 жит.), с. Іскрене (27 відс., 937 жит.) с. Лозуватка (27 відс., 
1 107 жит.), с. Матусів (27 відс., 3 807 жит.) с. Надточаївка (27 відс., 578 жит.) 

Найбільша – с. Скотареве (70 відс., 703 жит.), с. Станіславчик (70 відс., 434 жит.), с. Кримки (66 
відс., 796 жит.) 

4. Середня заробітна плата в радах станом на 01.04.2015: 
Найменша – с. Соболівка (2 037 грн., 566 жит.) 

Найбільша – с. Кавунівка (4 118 грн., 214 жит.) 

5. Питома вага видатків на власні повноваження у власному обсязі ресурсу (без трансфертів) 
(місцева пожежна охорона, житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, та інші місцеві програми) 
Найменша – с. Водяне (3 відс., 798 жит.), с. Кримки (4 відс., 796 жит.), с. Скотареве (6 відс., 703 
жит.), с. Станіславчик (7 відс., 434 жит.) 

Найбільша – с. Терешки (52  відс., 973 жит.), с. Лебедин (50 відс., 4 040 жит.), с. Капустине 
(46 відс., 576 жит.) 

6. Кошти на ремонт та утримання доріг (передбачено на рік зі змінами станом на 01.05.2015): 
Всього: місто – 1 718 тис. грн., села – 2 719 тис. грн. 

Відсутні – у 9 бюджетах (с. Водяне – 798 жит., с. Журавка – 1 180 жит., с. Кримки – 796 жит., с. 
Мар'янівка – 1 161 жит., с. Матусів – 3 807 жит., с. Скотареве – 703 жит., с. Соболівка – 566 жит., с. 
Станіславчик  – 434 жит., с. Ярославка – 415 жит.) 

Найбільший обсяг – с. Лебедин (910 тис. грн.) – 4 040 жит. 




