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від 22.10.2019 року № 106

Прогноз 
бюджету Дмитрівської сільської об’єднаної територіальної громади

на 2021-2022 роки
за основними видами доходів, видатків і фінансування

Прогноз бюджету Дмитрівської сільської об’єднаної територіальної 
громади на 2021-2022 роки розроблений з урахуванням прогнозних показників 

економічного і соціального розвитку України на 2021-2022 роки, відповідно до 

норм Податкового та Бюджетного кодексів України, листа Міністерства 

фінансів України від 05.09.2019 року №05110-14-6/22263 «Про особливості 
складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого 

бюджету на 2021 – 2022 роки, проекту Програми економічного і соціального 

розвитку Дмитрівської сільської ради на 2020 рік та бюджету Дмитрівської 
сільської ради на 2019 рік.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення 

дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між 

стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій 

перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності 
бюджетної політики громади.

На середньострокову перспективу в умовах стабілізації національної 
економіки України основними завданнями бюджету Дмитрівської сільської 
об’єднаної територіальної громади є:

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
- підтримка економічного зростання Дмитрівської сільської об’єднаної 

територіальної громади, підвищення рівня прозорості та раціональності 
бюджетного процесу, зміцнення фінансово-економічної самостійності 
сільського бюджету.

Індикативні прогнозні показники бюджету Дмитрівської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 і 2022 роки є основою для складання 

головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та 

формування показників проекту сільського бюджету на 2020 рік.
Зміцнення фінансової бази бюджету сприятиме збільшенню фінансової 

спроможності місцевого самоврядування до забезпечення делегованих 

повноважень та виконання програм розвитку Дмитрівської сільської об’єднаної 
територіальної громади.

На час розробки прогнозу, Закон України «Про Державний бюджет на 

2020 рік» прийнято у І читанні. До загального фонду сільського бюджету 

Дмитрівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки 



включено офіційні трансферти (освітню та медичну субвенцію з державного 

бюджету) з врахуванням росту на 5,9 % на 2021 рік та 5,7 % на 2022 рік.
Прогноз включає індикативні прогнозні показники місцевого бюджету за 

основними видами доходів, видатків, а також прогнозні показники на 

виконання інвестиційних програм. Прогноз бюджету Дмитрівської сільської 
об’єднаної територіальної громади базується на принципах збалансованості, 
обґрунтованості, ефективності та результативності.

При плануванні дохідної частини бюджету на 2021-2022 роки враховані 
норми Податкового та Бюджетного кодексів України, з урахуванням 

нормативів їх зарахування, а також змін до законодавства.
ДОХОДИ, тис.грн 2021 2022

I. Всього власних доходів, 
у тому числі:

33 290,1 35 043,5

1. Податок з доходів фізичних осіб 13 269,7 14 026,0

2. Акцизний податок 435,7 457,5

3. Місцеві податки і збори, 
у тому числі:

19 584,7 20 560,0

- податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 1 062,3 1 115,5

- податок на землю 11 880,0 12 470,0

- єдиний податок 6 642,4 6 974,5

II. Базова дотація 1 443,2 1 525,5

III. Освітня субвенція 14 963,9 15 876,7

IV. Медична субвенція 1 100,3 1 163,0

РАЗОМ 50 797,5 53 608,7

 

При визначенні прогнозного обсягу видатків сільського бюджету на 

2021-2022 роки враховано:
для 2021 року - підвищення розміру прожиткового мінімуму (з 01.01.2021 

- 2189 грн, з 01.07.2021 – 2288 грн, з 01.12.2021 – 2358 грн), мінімальної 
заробітної плати (5003 грн або +5,9%) та посадового окладу (тарифної ставки) 
працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (2270 грн або +8,0%), 

індекс споживчих цін 105,7%;

для 2022 року - підвищення розміру прожиткового мінімуму (з 01.01.2022 

- 2358 грн, з 01.07.2022 – 2464 грн, з 01.12.2022 – 2530 грн), мінімальної 
заробітної плати (5290 грн або +5,7%) та посадового окладу (тарифної ставки) 
працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (2445 грн або +7,7%), 

індекс споживчих цін 106,1 %.



КПК Назва 2021 2022

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

9 950,0 10 630,0

0113242
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 850,0 850,0

0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 407,7 431,0

0114060

Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших 

клубних закладів
1 818,3 1 922,0

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 2 830,8 2 860,0

0117130 Здійснення заходів із землеустрою 600,0 600,0

0117461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету
2 700,00 3 000,0

0118420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 118,0 150,0

0119410

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров’я за 

рахунок коштів медичної субвенції
1 100,3 1 163,0

0119800

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

250,0 300,0

0610160

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 
об`єднаних територіальних громадах

785,1 843,8

0611010 Надання дошкільної освіти 6 587,4 7 152,2

0611020

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з 
дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))

20 826,6 21 578,5

0611090

Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

890,9 960,1

0611161
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 1 082,4 1 168,1

ВСЬОГО 50 797,5 53 608,7


