


1 млрд

551,5 млн грн
1 млрд
59,1 млн грн

Податки, збори

492,4  млн грн

Субвенції з державного 
та місцевих бюджетів

624,4
млн грн

241,5  
млн грн

21,3  
млн грн

67,2 
млн грн

Податок на доходи фізичних осіб

Місцеві податки і збори

Збір за надання
адміністративних послуг

Акцизний податок

104,7 
млн грн

Інші податки та збори

Бюджет
надходження



Бюджет
надходження



1 млрд 577,1 млн грн

Культура і мистецтво
8,5 млн грн

Спорт
12,7 млн грн

Бюджет
основні видатки

Освіта
601,3 млн грн

38 %

Медицина
233,3 млн грн

14%

ЖКГ
85 млн грн

Дороги
85,8 млн грн

Соціальний
захист
238,1 млн грн

15%



Бюджет 
розвитку
Бюджет
розвитку























2 футбольні поля зі штучним покриттям

ЗОШ № 12
Класична гімназія

Співфінансування з міського 
бюджету – 1,5 млн грн



































Вулиця Юрія Гагаріна
до ремонту
Вулиця Юрія Гагаріна
після ремонту



Вулиця Олександра Можайського
до ремонтуВулиця Олександра Можайського

після ремонту



Вулиця Антонівська
до ремонту

Вулиця Антонівська
після ремонту



Вулиця Собранецька
до ремонту

Вулиця Собранецька
після ремонту



Вулиця Станційна
до ремонту

Вулиця Станційна
після ремонту



Вулиця Одеська
до ремонту

Вулиця Одеська
після ремонту



Вулиця Капушанська до ремонту



Вулиця Стрільнична
до ремонту

Вулиця Стрільнична
після ремонту



Міст Масарика
до ремонту



Вулиця Шумна
до ремонту

Вулиця Шумна
після ремонту







Внутрікварталка вул. 8 березня, 20 
до ремонту





Скоріше так

Однозначно так 

28 %

43 %

Скоріше ні
21%

Із даних V Всеукраїнського муніципального опитування

Чи допомогло створення
житлового об’єднання (ОСББ) 
вирішити проблеми Вашого
будинку?

(Серед тих, у кого у багатоквартирному
будинку є ОСББ)

4 % Однозначно ні 5 % Важко відповісти/Немає відповіді







Відмінно
19 %

Добре
40 %

Середньо
24 %

Погано
9 %

Жахливо
7 %

Як би Ви оцінили якість
обслуговування у Центрі
адміністративних
послуг?

1 % Важко відповісти

Із даних V Всеукраїнського муніципального опитування



















345 перевірок

131 постанова про адмінправопорушення

40 відмов у реєстрації декларацій про готовність до експлуатації
самочинно збудованого об’єкта

19 відмов у видачі дозволу на виконання будівельних робіт

10 відмов у видачі сертифікатів про готовність об'єкта до експлуатації

складено 
постанов на

1 млн
337 607 грн

за видачу 
сертифікатів

265 608 грн

4 справи щодо знесення самовільного будівництва
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