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ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА
2020 – 2021 РОКИ

1. Загальна частина
Прогноз бюджету ОТГ на 2020 - 2021 роки (далі – Прогноз) розроблений

відповідно до вимог статті 21 Бюджетного кодексу України та враховує очікуване
виконання  дохідної  частини  бюджету   об’єднаної  територіальної  громади  у
поточному  році,  положення  проекту  Закону  України  «Про  Державний  бюджет
України на 2019 рік» (зі змінами), Бюджетного та Податкового кодексів України (зі
змінами), а також основні прогнозні макропоказники економічного і соціального
розвитку України на 2020 і  2021 роки,  схвалені  постановою Кабінету Міністрів
України  від  11.07.2018р.  №  546   «Про  схвалення  Прогнозу  економічного  і
соціального розвитку України на 2019 - 2021 роки».

Метою  Прогнозу  є  створення  дієвого  механізму  управління  бюджетним
процесом як складової системи управління державними фінансами, встановлення
взаємозв’язку  між  стратегічними  цілями  розвитку  держави  та  можливостями
бюджету  у  середньостроковій  перспективі,  забезпечення  прозорості,
передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними  завданнями  бюджетної  політики  ОТГ  на  середньострокову
перспективу є:

- запровадження середньострокового бюджетного планування на місцевому
рівні  для  забезпечення  підвищення  передбачуваності  і  послідовності  бюджетної
політики;

-  застосування  програмно-цільового  методу,  що  сприятиме  прозорості
управління  бюджетними  коштами  та  єдності  в  бюджетній  звітності   щодо
виконання бюджету ОТГ;

-  забезпечення  виконання  дохідної  частини  бюджету  ОТГ  відповідно  до
показників, затверджених сільською  радою;

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ;
-  удосконалення  системи  результативних  показників  з  метою підвищення

якості надання послуг у відповідних сферах;
-  запровадження  дієвих  заходів  з  енергозбереження,  підвищення

енергоефективності будівель бюджетної сфери;
- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних

коштів.

2. Індикативні прогнозні показники бюджету ОТГ
Прогноз  включає  індикативні  прогнозні  показники  бюджету  ОТГ  за

основними  видами  доходів,  видатків,  взаємовідносинами  бюджету  об’єднаної
територіальної громади з бюджетами інших рівнів.

2.1. Наповнення бюджету об’єднаної територіальної громади
Прогноз доходів бюджету ОТГ враховує стабільність податково - бюджетної

системи, зростання надходжень до бюджету ОТГ та підвищення життєвого рівня
населення громади.



Пріоритетом  податкової  політики  є  забезпечення  стабільності  податкової
політики,  зокрема  підвищення  ефективності  та  полегшення  податкового
адміністрування з мінімізацією можливостей для зловживань.                       

Бюджетна  політика  буде  спрямована  на  удосконалення  інструментів
бюджетного планування, зміцнення фінансової спроможності бюджету об’єднаної
територіальної  громади  шляхом  забезпечення  надходжень  до  бюджету   з
урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками, підвищення
ефективності та результативності використання бюджетних ресурсів.

При  формування  дохідної  частини  бюджету  об’єднаної  територіальної
громади  були  враховані  фактичні  надходження  за  10  місяців  2018  року  та
прогнозні показники на 2019 рік.

Індикативні прогнозні показники доходів бюджету ОТГ
на 2020 та 2021 роки

Код
Найменування згідно з

Класифікацією доходів бюджету

Обсяг, тис.грн.

2020 рік
(прогноз)

2021 рік
(прогноз)

1 2 3 4

 Загальний фонд - всього, у тому числі: 46 892,9 50 161,4

 
Доходи без урахування міжбюджетних 
трансфертів – разом, у тому числі:

31 312,9 33 871,4

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 21 583,1 23 878,0

13000000
Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів 

7,0 7,0

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 129,4 130,0

18000000 Місцеві податки 9 442,7 9 700,6

22000000 Адміністративні збори 150,7 155,8
40000000 Офіційні трансферти 15 580,0 16 290,0

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

10 500,0 11 000,0

41034200
Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

4 000,0 4 200,0

41040200
Дотація на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків

1 000,0 1 000,0

41053300
Субвенція з МБ на утримання об’єктів 
спільного користування

80,0 90,0

 Спеціальний фонд – всього, у тому числі: 1 671,7 1 750 ,0
19010000 Екологічний податок 861,9 900,0

25000000 Власні надходження 809,8 850,0

 Разом доходів 48 564,6 51 911,4

2.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності 
Прогнозні  показники  видатків  та  кредитування  бюджету  об’єднаної

територіальної  громади  на  2020  –  2021 роки  розроблено  на  основі  показників
дохідної частини  бюджету ОТГ. 

В  першу  чергу  в  них  враховані  вимоги  статті  77  Бюджетного  кодексу
України  щодо  забезпечення  в  першочерговому  порядку  потреби  в  коштах  на



оплату  праці  працівників  бюджетних  установ  відповідно  до  встановлених
законодавством  України  умов  оплати  праці  та  розміру  мінімальної  заробітної
плати,  на  проведення  розрахунків  за  електричну  та  теплову  енергію,
водопостачання,  водовідведення,  природний  газ  та  послуги  зв'язку,  які
споживаються бюджетними установами. 

Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення
стабільної  роботи  установ  та  закладів  соціально  –  культурної  сфери,  надання
встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян,
підтримку  в  належному  стані  об’єктів  житлово  –  комунального  господарства,
інших об’єктів інфраструктури ОТГ, впровадження заходів з енергозбереження, а
також виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм. 

    2.3. Фінансування бюджету
Враховуючи обмеженість доходних джерел бюджету розвитку, визначених

статтею 71 Бюджетного кодексу України,  та необхідність спрямування значного
обсягу  видатків  на  зміцнення  матеріально-технічної  бази  установ  та  закладів
соціально-культурної  сфери,  розбудови  об’єктів  інфраструктури  ОТГ,  житлово-
комунального господарства, прогнозні показники фінансування міського бюджету
в  першу  чергу  враховують  передачу  коштів  із  загального  фонду  бюджету  до
бюджету розвитку (спеціального фонду) у  2020 році в сумі –  4,0 млн. грн., у 2021
році – 4,3 млн. гривень. 

3. Міжбюджетні відносини
Прогноз  включає  показники  міжбюджетних  трансфертів  бюджету  ОТГ  з

державним бюджетом та місцевими бюджетами інших рівнів.
Враховуючи  положення  статті  99  Бюджетного  кодексу  України,  прогнозні

показники реверсної  дотації  (коштів,  що передаються  до державного бюджету з
бюджету ОТГ для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій)
визначені виходячи з прогнозу надходження податку на доходи фізичних осіб на
2020 – 2021 роки.

Взаємовідносини бюджету ОТГ з місцевими бюджетами інших рівнів будуть
здійснюватися  через  механізм  передачі  відповідних  міжбюджетних трансфертів,
визначених статтею 101 Бюджетного кодексу України.  З цією метою в бюджеті
ОТГ на 2020 – 2021 роки будуть передбачатися, зокрема видатки на іншу субвенцію
на виконання Обласної програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий
проїзд  окремих  категорій  громадян  автомобільним  транспортом  на  автобусних
маршрутах  загального  користування  на  2016-2020  роки,   субвенції  районному
бюджету для утримання об’єднаного трудового архіву, Будинку дітей та юнацтва,
Сумської  районної  станції  юних  техніків,   Садівської  дитячої  школи  мистецтв,
субвенція міському бюджету м.Суми на утримання рятувально-водолазної служби.

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2020 – 2021 роки
(тис. грн.)

КТПКВК
Назва міжбюджетного

трансферту
2019 рік
(прогноз)

2020 рік ( прогноз)

9110 Реверсна дотація 1 930,0 1 500,0

9770 Інші субвенції 450,0 470,0



Начальник фінансового управління                                           В.В.Пашкурова


