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міського голови Дмитра Бикова

за 2021 рік



На запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 

витрачено 10,2 млн грн: 

2,5 млн грн із міського бюджету; 

7,7 млн грн Ferrexpo
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План 9 місяців Фактичне виконання 9 місяців

Аналіз виконання плану по доходах 





Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської 

територіальної громади

за 9 місяців 2021 року
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У 2021 році на утримання 

мереж зовнішнього освітлення 

старостинських округів 

витрачено 1,2 млн грн









У рамках Програми 

підтримки співвласників 

багатоквартирних будинків 

виділено 

1 млн грн 

















ОСББ 

на заходи з 

енергозбереження й

модернізацію 

виділено

2 млн грн

































Матеріальну допомогу з 

міського бюджету отримали

514 осіб

на загальну суму 

4,4 млн грн





Компенсація за пільговий проїзд залізничним

транспортом, одноразового проїзду особам, 

постраждалим від аварії на ЧАЕС – 50 тис. грн; 

додаткова до державної (50%) пільга в розмірі

50% на оплату житлово-комунальних послуг за 

рахунок міського бюджету – 65 тис. грн; 

фінансова підтримка учасників ліквідації аварії

на ЧАЕС на лікування у водолікарні – 28 тис. грн













КНП «Лікарня інтенсивного 

лікування I рівня 

м. Горішні Плавні» 



































































КНП «Центр ПМСД

м. Горішні Плавні» 























Закладам освіти 

10,7 млн грн



































































































КП ДСОЦ «Горизонт»

8 млн грн





































































































На ХХХІІ Олімпійських літніх 

іграх в Токіо, на Кубку та етапах 

Кубка світу, чемпіонатах світу і 

Європи з олімпійських видів 

спорту – 23 медалі, 

на Всеукраїнських змаганнях -

123 медалі





























На стимулювання 

спортсменів,

виплату стипендій 

виділено

1,2 млн грн



На придбання 

спортивного інвентаря 

1,1 млн грн



























Міський голова Дмитро Биков

Контактна адреса:

вул. Миру, 24, каб. 315, Горішні Плавні,

тел. (067) 470 81 12; (05348) 4 44 60


