
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 06 грудня 2019 року                    № 194 

смт. Смоліне 

 

Про схвалення прогнозу бюджету 

Смолінської об’єднаної територіальної громади 

на 2021-2022 роки 

 

Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії, з фінансових питань Ревенко О.І., комісія 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити Прогноз бюджету Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2021-

2022 роки, згідно додатків. 

2. Встановити, що додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

3. Копію даного рішення направити на схвалення виконавчим комітетом Смолінської 

селищної ради та на затвердження чергової сесії Смолінської селищної  ради  

 

 
 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

               



                  

ПРОГНОЗ 

бюджету Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2021 - 2022 роки 

 

І. Загальна частина 

 

Прогноз бюджету Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2021 - 

2022 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного та 

Податкового кодексів України, на підставі доведених особливостей складання 

розрахунків для врахування під час формування проекту місцевого бюджету на 2020 

рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки, відповідно до листа 

Міністерства фінансів України від 05.09.2019 року № 05110-14-6/22263, а також на 

основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, 

оцінки досягнутого рівня економічного розвитку і соціальної сфери Смолінської 

об’єднаної територіальної громади. 

Метою складання Прогнозу є запровадження середньострокового бюджетного 

прогнозування (Бюджетна декларація – це трирічні фінансові плани для місцевих бюджетів) 

для встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку об’єднаної 

громади та можливостями бюджету.  

Основними завданнями Прогнозу є підвищення результативності та 

ефективності управління бюджетними коштами.  

Прогноз грунтується на принципах збалансованості, обґрунтованості, 

ефективності та результативності бюджетної системи.  

      Прогноз визначає основні напрями дій в середньостроковій перспективі, які 

сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей та включає індикативні 

прогнозні показники селищного бюджету за основними видами доходів, 

фінансування, видатків і кредитування, за бюджетними програмами, які 

забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних та соціальних 

проектів та взаємовідносин між місцевими бюджетами. 

Основними завданнями бюджетної політики селищної ради на середньострокову 

перспективу є: 

1) визначення та виконання завдань соціально-економічного розвитку громади з 

врахуванням їх пріоритетності; 

2) планування реальних надходжень селищного бюджету, активізація 

підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки та підвищення 

податкоспроможності; 

3) формування бюджетних показників виходячи з принципу обґрунтованості 

витрат; 

4) забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання 

заходів, передбачених селищними бюджетними програмами; 

5) посилення бюджетної дисципліни та підвищення ефективності управління 

бюджетними коштами; 

6) запровадження ефективних заходів з енергозбереження в бюджетних 

установах і закладах; 

7) використання фінансових ресурсів таким чином, щоб отримати максимальний 

економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та важливі завдання; 

8) покращення добробуту та якості життя населення. 



ІІ. Індикативні прогнозні показники бюджету 

Індикативними показниками соціально-економічного розвитку, які 

використовуються при складанні Прогнозу, є основні прогнозні макропоказники 

економічного і соціального розвитку України, зокрема: 

1) індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року: у 2021 році – 

105,7 відсотків, у 2021 році – 105,3 відсотків;  

2) індекс цін виробників промислової продукції грудень до грудня попереднього 

року: у 2021 році – 108,0 відсотків, у 2022 році – 106,1 відсотків; 

3)прогнозний розмір прожиткового мінімуму в середньому на одну особу: з 01 

січня 2021 року в розмірі 2189 гривень, з 01 липня – 2288 гривень, з 01 грудня – 2358 

гривень; з 01 січня 2022 року – 2358 гривень, з 01 липня – 2464 гривні, з 01 грудня – 

2530 гривень;  

4) прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року 

становитиме 5003 гривень, з 1 січня 2022 року - 5290 гривень,   зростання до 

попереднього року 5,9 і 5,7 відсотків відповідно; 

       5) розмір посадового окладу (тарифна ставка) працівника першого тарифного 

розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня 2021 року становитиме 2270 гривень, з 1 

січня 2022 року - 2245 гривень; зростання до попереднього року 8,0 і 7,7 відсотків 

відповідно; 

      6) коефіцієнт росту цін на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2021 рік 

порівняно із 2020 роком – 1,082, на 2022 рік порівняно із 2021 роком – 1,059. 

Під час розрахунку індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки 

враховані припущення щодо факторів, які впливають на формування ресурсної та 

витратної частин бюджету.  

Припущення в частині формування доходів бюджету передбачають:  

1) підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу 

(тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; 

2) зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв; 

3) інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів 

та міжбюджетних трансфертів. 
Припущення в частині видатків селищного бюджету передбачають: 
1) забезпечення економічно обґрунтованого підвищення мінімальної заробітної 

плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного 
розряду Єдиної тарифної сітки; 

2) збільшення видатків бюджетних установ на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв з урахуванням прогнозного індексу цін виробників; 

3)  здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності та 
енергозбереження. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 1 до розділу ІІ 
Прогнозу бюджету Смолінської ОТГ 

на 2021-2022 роки 
 

Індикативні прогнозні показники 

Смолінської об’єднаної територіальної громади 

на 2021 – 2022 роки 

 
тис.грн. 

Назва показника 2021 рік 2022 рік 

ДОХОДИ 65505,3 67935,3 
у тому числі:   

- Податок та збір на доходи фізичних осіб 35599,9  37628,7 

- Податок на прибуток підприємств 3,7 3,8 

- Рентна плата за користування надрами 1857,9 1934,1 

- Акцизний податок 1517,6 1579,9 

- Податок на майно 3266,8 3380,5 

- Єдиний податок 3633,6 3782,5 

- Адміністративні штрафи 40,5 40,5 

- Плата за надання адміністративних послуг 117,0 117,0 

- Державне мито 0,5 0,5 

- Кошти екологічного фонду 60,0 60,0 

- Інші надходження 2,5 2,5 

- Офіційні трансферти 19405,3 19405,3 

   

ВИДАТКИ 65505,3 67935,3 
у тому числі:   

- Державне управління 7884,1 8440,6 

- Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 

1429,9 1481,2 

- Культура і мистецтво 1326,1 1416,6 

- Житлово-комунальне господарство 1620,6 1716,6 

- Економічна діяльність 764,8 261,2 

- Природоохоронні заходи 60,0 60,0 

- Міжбюджетні трансферти 292,1 292,1 

- Освіта 46508,2 48455,5 

- Охорона здоров’я 5619,6 5811,6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до розділу ІІ 
Прогнозу бюджету Смолінської ОТГ 

на 2021-2022 роки 
 

Прогнозні показники міжбюджетних відносин 

на 2021 – 2022 роки 

 
тис.грн. 

Назва показника 2021 рік 2022 рік 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам  

15987,1 15987,1 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих 
з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної 
додаткової дотації з державного бюджету 

2482,3 2482,3 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

142,7 142,7 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров`я за 
рахунок коштів медичної субвенції 

77,7 77,7 

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

715,5 715,5 

Всього трансферти 19405,3 19405,3 

 

 

Спеціаліст з фінансових питань _______________ Ревенко О.І. 


