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В И К О Н А В Ч И Й  К О М ІТ Е Т

РІШЕННЯ № 136
від 19.12.2019 р. 
селище Вигода

Про прогноз бюджету Вигодської 
селищної ради на 2021 -2022 року

Розглянувши прогноз бюджету Вигодської селищної ради на 2021-2022 
року, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради

1. Схвалити прогноз бюджету Вигодської селищної ради на 2021-202 
року (додається).

В И Р І Ш И  В:

2. Контроль за виконанням цього рішення поїсласги на відділ фінансів.

Я. Наум



ПРОГНОЗ
Вигодського селищного бюджету на 2021 - 2022 роки

1. Загальна частина
Прогноз розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового 

кодексів України, наказу Міністерства фінансів України від 29.03.2019 №130 
«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році 
місцевих бюджетів на середньостроковий період», а також змін до законодавчих 
актів , пов’язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин у 
контексті децентралізації та інших прогнозних і програмних документів 
економічного та соціального розвитку, регіональних цільових програм, 
затверджених відповідними рішеннями селищної ради.

Цей Прогноз включає індикативні прогнозні показники селищного 
бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, 
за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років 
виконання інвестиційних проектів, взаємовідносин державного та місцевих 
бюджетів.

Метою Прогнозу є запровадження дієвого механізму управління 
бюджетним процесом на рівні селищного бюджету, як складової частини 
системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв'язку між 
стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій 
перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності 
бюджетної політики.

Прогноз селищного бюджету базується на принципах збалансованості, 
обгрунтованості, ефективності та результативності.

Під час реалізації прогнозу очікується, що бюджетні нововведення 
забезпечать бюджетну самостійність та фінансову незалежність селищного 
бюджету, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання 
місцевими органами влади своїх повноважень в частині надання якісних 
суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

Прогнозні показники селищного бюджету на 2021-2022 роки є основою 
для складання головними розпорядниками коштів селищного бюджету планів 
своєї діяльності та регіональних програм.

Індикативними показниками соціально-економічного розвитку, які 
використовуються при складанні Прогнозу, є:

основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку 
України, зокрема індекс споживчих цін: у 2021 році -105,6 відс., у 2022 році - 
105,3 відс., індекс цін виробників промислової продукції: у 2021 році -  105.6 
відс., у 2022 році -  106,1 відс.

прогнозні розміри соціальних стандартів, зокрема:

- розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року -  5003 гривні, з 
1 січня 2022 року -  5290 гривень;



- у 2021-2022 роках зростання прожиткового мінімуму відбуватиметься 
01 липня та 01 грудня і прожитковий мінімум становитиме:

з 1 січня 2021 року - 2189 гривні, з 1 липня -  2288 гривень, з 1 грудня 
2358 гривень;

з 1 січня 2022 року - 2358 гривні, з 1 липня -  2464 гривень, з 1 грудня 
2530 гривень;

- розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної 
тарифної сітки з 1 січня 2021 року становитиме 2270 гривень, з 1 січня 2022 
року - 2445 гривень.

- коефіцієнт росту цін на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 
2021 році на 1,080, у 2022 році-1,061.

2. Індикативні прогнозні показники селищного бюджету

Індикативні прогнозні показники селищного бюджету на 2021-2022 роки.
тис.грн

Назва показника 2021 рік 2022 рік
Загальний фонд

Доходи (з трансфертами) 103025,9 109200,4
Видатки (з трансфертами) 102425,9 108400,4
Фінансування (дефіцит «-»/ 
профіцит «+»

600,0 800,0

Спеціальний фонд
Доходи (з трансфертами) 650,0 760,0
Видатки (з трансфертами) 1250,0 1560,0
Фінансування(дефіцит «-»/ 
профіцит «+»

-600,0 -800,0

Разом
Доходи (з трансфертами) 103675,9 109960,4
Видатки (з трансфертами) 103675,9 109960,4
Фінансування (дефіцит «-»/ 
профіцит «+»

3. Дохідна спроможність місцевого бюджету.
тис.грн

Назва показника 2021 рік 2022 рік
Загальний фонд

Загальний обсяг доходів, усього в тому 
числі

103025,9 109200,4

м іж бю дж ет ні т рансферти, з тих 47205,9 h 50575,3
дотації з державного бюджету 1840,3 2184,1
субвенції з державного бюджету 45365,6 48391,2
Доходи загального фонду, усього з них 55820,0 58625,1



подат кові надходж ення, усього 55690,0 58475,1
податок на доходи фізичних осіб 34650,0 36625,1
Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного 
користування

1200,0 1200,0

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів 
в частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування)

2800,0 2800,0

Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів. Пальне

1200,0 1300,0

Податок на нерухоме майно відмінне від 
земельної ділянки

1300,0 1500,0

Плата за землю 9200,0 9500,0
Туристичний збір 40,0 50,0
Єдиний податок 5300,0 5500,0
неподат кові надходж ення, усього 130,0 150,0
Плата за надання інших адміністративних 
послуг

100,0 120,0

надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності

30,0 30,0

Спеціальний фонд
Доходи спеціального фонду, усього з них 650,0 760,0
Еко логічний податок 50,0 60,0
Власні надходження бюджетних установ 600,0 700,0

Разом
Загальний обсяг доходів, усього в тому 
числі

103675,9 109960,4

між бю дж ет ні т рансферти, з них 47205,9 50575,3
дотації з державного бюджету 1840,3 2184,1
субвенції з державного бюджету 45365,6 48391,2
Доходи усього 56470,0 59385,1

4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

Органи місцевого самоврядування
Пріоритетним завданням органів управління селищної ради є 

забезпечення здійснення повноважень, наданих Конституцією України,



Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими 
нормативно - правовими актами.

У 2021-2022 роках планується здійснювати такі заходи:
організаційне, правове, інформаційне, аналітичне та 

матеріальнотехнічне забезпечення діяльності усіх структурних підрозділів 
селищної ради ради;

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території 
Вигодської селищної ради ради;

забезпечення реалізації державної політики у галузі освіти з 
урахуванням особливостей соціально-культурного середовища громади.

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення рівного доступу дітей 
Вигодської селищної ради територіальної громади до якісної освіти, виховання 
компетентної особистості, модернізація системи освіти, забезпечення 
формування системи закладів освіти для надання високоякісних освітніх послуг 
з використанням наявних ресурсів шляхом модернізації мережі закладів 
загальної середньої та дошкільної освіти.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:
-  запровадження інформаційно -  комунікаційних технологій у закладах 

освіти;
- створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних 

прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
-  підвищення престижу та соціального статусу педагогічних працівників, 

стимулювання активної участі вчителів у становленні і розвитку освіти, 
популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності;

-  підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників, 
поповнення колективів закладів освіти громади молодими спеціалістами 
випускниками вищих педагогічних закладів; - розвиток позашкільної освіти;

упровадження в закладах освіти сприятливого середовища, 
спрямованого на збереження здоров’я учнів;

-  модернізація матеріально-технічної та методичної бази закладів 
загальної середньої освіти, підвищення якості освіти;

упровадження психологічного супроводу освітнього процесу;
-  створення сприятливих умов для якісного харчування учнів;
-  забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, оптимізація 

мережі освітніх закладів громади.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
-  підвищення якості надання освітніх послуг;

підвищення соціального статусу педагогічних працівників, які мають 
високі досягнення у роботі з учнівською молоддю;

-  удосконалення науково-методичного забезпечення процесу підвищення 
кваліфікації вчителів;



приведення мережі закладів освіти відповідно до демографічної та 
соціально-економічної ситуації у громаді;

Охорона здоров’я
Передбачається виконання завдань і здійснення заходів спрямованих на 

підвищення якості медичного обслуговування.
Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для 

людини незалежно від місця її проживання.
Проводити профілактики і зниження рівня захворюваності населення 

громади, впровадження новітніх організаційно-управлінських і медичних 
технологій в практику роботи медичних установ.

Соціальний захист та соціальне забезпечення
І Іріоритегними завданнями у сфері соціального захисту га соціального 

забезпечення є продовження реалізації соціальних ініціатив Президента 
України, реалізація політики у сфері соціального захисту населення, яке 
проживає на території громади.

Основні завдання та заходи на 2020-2021 роки:
-  створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш 

вразливим верствам населення;
-  соціальний захист учасників АТО та членів їхніх родин;
-  організація надання соціальних послуг гарантованих державою.
Очікувані результати, які планується досягти:
Підвищення рівня соціального захисту населення.

Культура га мистецтво
Головним напрямком розвитку галузі є забезпечення розвитку культури 

і духовності українського суспільства, формування цілісної культурно - 
національної ідентичності, збереження, відтворення та примноження духовних 
та культурних здобутків.

У 2021-2022 роках передбачається здійснити такі заходи:
-  забезпечення збереження мережі та покращення матеріально-технічної 

бази закладів культури;
-  забезпечення доступності для широких верств населення якісних послуг 

закладів культури;
-  розвиток культури та культурного розмаїття;
-  розвиток і збереження національних традицій та звичаїв.
Очікувані результати, які планується досягти:
Покращення матеріально-технічного стану закладів культури та 

розширення напрямків роботи з метою залучення більш широкого кола 
жителів.

Житлово-комунальне господарства
І Іріоритетними завданнями є:
-  забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць;



- забезпечення  населення якісною питною водою;
-  комплексний благоустрій території ОТГ;
-  забезпечення якості та безпеки дорожнього руху.
У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 

ремонт та очищення шахтних колодязів громадського користування;
-  покращення технічного стану водогонів та артсвердловин;

проведення капітального та поточного ремонту доріг місцевого 
значення шляхом співфінансування з бюджетами інших рівнів;

-  забезпечення належного утримання комунальних доріг;
Основними результатами, яких планується досягти, є:
-  покращення умов проживання мешканців громади; 

збереження благоустрою сіл громади;
поліпшення стану автомобільних доріг.

Охорона навколишнього природного середовища
Пріоритетними напрямками екологічної політики селищної ради є: 

еколого-гіросвітницька робота з мешканцями громади, особливо з 
молоддю, з метою виховання дбайливого ставлення до природи, формування 
екологічної культури населення;

-  запобігання забрудненню підземних та поверхневих вод (очищення 
стічних каналів);

-  охорона і раціональне використання природних ресурсів (ліквідація 
пожеж на полях, їх наслідків; ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, 
вітровалів);

-  охорона і раціональне використання земель.
У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та 
благоустрою водойм (особливо сільських потічків);

- придбання обладнання та контейнерів для вивозу сміття у спеціально 
відведені місця;

-  озеленення, благоустрій сіл (ліквідація аварійних дерев та сухостою, 
закупівля та висадка саджанців дерев і квітів, облаштування клумб, квітників, 
очистка чагарників, боротьба з борщівником);

Основними результатами, яких планується досягти, є:
-  покращення екологічного стану навколишнього середовища;
-  покращення умов проживання мешканців громади.

5. Фінансування бюджету
Дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у 2021 році складе 

600,0 тис. гри., у 2022 році -  800,0 тис. грн.
Джерелами фінансування дефіциту буде передача коштів із загального 

фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на здійснення видатків із 
капітального ремонту об’єктів та придбання обладнання соціально-культурної 
сфери.


