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               «Про       бюджет      Миколаївської сільської 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО РІШЕННЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

«Про бюджет Миколаївської сільської 
територіальної громади на 2021 рік»

(18512000000)
   (код бюджету)

Проект бюджету Миколаївської сільської  територіальної громади (далі –
МСТГ) на  2021 рік сформовано з урахуванням вимог чинних Податкового і
Бюджетного  кодексів  України,   Закону  України  «Про  Державний  бюджет
України на 2021 рік» та інших законодавчих актів.

У  відповідності  до  Перспективного  плану  формування  територій
громад Сумської  області,  затвердженого  розпорядженням  Кабінету  Міністрів
України від 20 травня 2020 року № 598-р «Про затвердження перспективного
плану  формування  територій  громад  Сумської  області»  з  2021  року  до
Миколаївської  сільської  територіальної  громади  приєдналася  громада
населених пунктів, підпорядкованих Яструбинській  сільській раді. З 01.01.2021
загальна  площа  Миколаївської  сільської  ради   з  урахуванням  приєднаних
територій  складе  27 419,05  га;  загальна  площа  населених  пунктів  громади  –
2 409,16 га;  очікувана чисельність наявного населення на кінець 2020 року –
5 436 осіб.

I.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  У 2020 РОЦІ І ПРОГНОЗ ЇЇ

РОЗВИТКУ НА 2021 РІК

Діяльність  виконавчих  органів  сільської  ради,  установ,  підприємств  та
організацій  всіх  сфер діяльності,  що розташовані  на території  Миколаївської
сільської ради,  протягом 2020 року була направлена на виконання пріоритетних
завдань  соціально-економічного  розвитку  громади,  запровадження  принципів
прозорості та відкритості в управлінні, посилення позитивних тенденцій в усіх
сферах  діяльності,  здійснення  модернізації  інфраструктури та  запровадження
заходів  з  енергозбереження,  проведення  комплексу  заходів  з  забезпечення
першочергових  потреб  мешканців   громади   та  підвищення  рівня  життя
населення.

Завдяки  співпраці  влади,  громади  та  бізнесу  вдалося  досягти  певних
результатів в соціально-економічному розвитку Миколаївської сільської ради. 
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Стратегічною  сферою  економіки  громади  є  сільське  господарство,
основу якої формують агрофірми та ФОП-одноосібники.

 Аграрний сектор,  розташований  на  території  Миколаївської  сільської
ради,  має  сприятливі  природні  умови  та  значний  потенціал,  є  провідною
галуззю  економіки  регіону  та  відповідно  основною  бюджетоутворюючою
галуззю на території Миколаївської сільської ради. 

Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність у
сфері  товарного  сільськогосподарського  виробництва  та  розташовані  на
території  Миколаївської  громади  це:  ТОВ  АФ  «Вперед»,  ТОВ  АФ
«Северинівська», ТОВ АФ «За Мир», ТОВ «Райз Північ», ТОВ АФ «Аграрне»,
САП ««Родючисть», ФГ«Натон», ФОП Глиненко.

Загальна  площа  земель,  що  обробляються  вище  зазначеними
підприємствами, складає 11 746,0 га. 

За  11  місяців  2020  року  ними  сплачено  до  бюджету  громади  податків
загальною  сумою  19 151,0  тис.грн,  що  на  1 888,4  тис.  грн  менше  ніж  за
аналогічний період 2019 року.

Найбільшим платником податків є ТОВ АФ «Вперед» - 3 611,1 тис.грн,
ТОВ АФ «Северинівська» - 3 104,7 тис.грн, ТОВ АФ «За Мир» - 2 202.3 тис.грн,
САП «Родючисть» - 997,6 тис.грн,   ТОВ «Райз Північ» - 992,1 тис.грн,  ТОВ
«Молоко Вітчизни» - 945,3 тис.грн, ФГ «Натон» - 1 352,3 тис.грн.

Із  промислових  підприємств на  території  Миколаївської  громади
розташовані  філія  «Оператор  ГТС  України»  ,  ТОВ  «Індичка»,  ПАТ  ДПЗКУ
«Сумський  комбінат  хлібопродуктів»,  ТОВ  ТЕФ  «Транс-меридіан»,  СФДП
«Центр сертифікації та експертизи», ПВКФ «Клото».

Торгівельні  послуги населенню  надають  Стецьківське  споживче
товариство  та  приватні  підприємці.  На  території  громади   розташована   21
торгівельна точка.

Головним завданням розвитку громади на 2021 рік, як і у попередні роки,
залишається  забезпечення  динамічного,  збалансованого  розвитку,  зростання
добробуту та підвищення якості життя населення громади шляхом забезпечення
соціальної  та  економічної  єдності,  активізації  економічного  розвитку  всіх
галузей  господарського  комплексу,  збільшення  інвестиційної  та  інноваційної
складової,  нарощування  обсягів  промислового  та  сільськогосподарського
виробництва,  подальшого  розвитку  малого  та  середнього  бізнесу,  що  дасть
змогу підвищити рівень конкурентоспроможності економіки регіону.

II.  ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Під час планування дохідної  частини бюджету громади   на 2021 рік
(податкові, неподаткові надходження) було враховано:
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      •  основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку
України  на  2021  -  2023  роки  (затверджені  в  редакції  постанови  Кабінету
Міністрів України від 29.07.2020 № 671);
      • розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 598-р «Про
затвердження  перспективного  плану  формування  територій  громад  Сумської
області»;
      • розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 723-р «Про
визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних
громад Сумської області»;
     •  підвищення  розміру  прожиткового  мінімуму  для  працездатних  осіб,
мінімальної  заробітної  плати  та  посадового  окладу  працівника  І  тарифного
розряду Єдиної тарифної сітки, індекс споживчих цін:

Показники
Одиниці
виміру

2020 рік 2021 рік
Динаміка,

(+;-)
Мінімальна заробітна плата
(станом на 01 січня поточного року)

грн. 4 723 6 000 + 27,0 %

Розмір  прожиткового  мінімуму
для працездатних осіб
(станом на 01 січня поточного року)

грн. 2 102 2 270 + 8,0 %

Індекс споживчих цін
(у  середньому  до  попереднього
року)

відсотки 106,8 108,1 +1,3 %

Індекс споживчих цін
(грудень  до  грудня  попереднього
року)

відсотки 105,9 107,3 +1,4 %

      •  норми Бюджетного та Податкового кодексів України;
      •  рішення Миколаївської сільської ради, Яструбинської сільської ради про
встановлення  місцевих  податків  (чинні  ставки  оподаткування  та  нормативи
зарахування до  бюджету громади);
      •  лист  Міністерства  фінансів  України  від  13.08.2020
№ 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів
на 2021 рік»;
      •  лист  Міністерства  фінансів  України  від  21.09.2020
№ 05110-14-6/28961 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів
на 2021 рік»;

•  лист  Міністерства  фінансів  України  від  28.11.2020
№ 05110-14-6/36573 «Про схвалення Кабінетом Міністрів України проєкту
державного бюджету на 2021 рік, підготовленого до другого читання»;

      •  припинення зарахування до бюджетів місцевого самоврядування коштів
пайової участі для створення і розвитку інфраструктури (відповідно до Закону
України від 20.09.2019 № 132-ІХ «Про внесення змін в деякі законодавчі акти
України стосовно стимулювання інвестиційної діяльності в Україні»);
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      •  застосування  до  2023  року  включно,  індексу  споживчих  цін,  що
використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової
оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель
несільськогосподарського  призначення,  а  також  для  цілей  оподаткування
єдиним податком IV групи, із значенням 100 відсотків;
      • статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних
надходжень податків та зборів;
     •  фактичне виконання дохідної частини бюджету Миколаївської сільської
територіальної громади, бюджету Яструбинської сільської ради за 2019 рік та
10 місяців 2020 року;
      •  розрахунки,  аргументовані  пояснення  та  аналіз  обсягу  надходжень
податків  і  зборів  (обов’язкових  платежів)  на  2021  рік  Головного  управління
ДПС  у  Сумській  області,  бюджетоутворюючих  підприємств  та  організацій
громади;

• прогнозних  показників  економічного  і  соціального  розвитку
Миколаївської  сільської  ради  з  урахуванням  максимального  використання
наявних можливостей і резервів щодо наповнення бюджету.

Проект  на  2021  рік  відображає  найбільш  вірогідний  сценарій  розвитку
економіки, з урахуванням поточної економічної ситуації, що склалася внаслідок
поширення  гострої  респіраторної  хвороби  CОVID-19,  спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 у світі, та її наслідків для громади.

Проект  дохідної  частини  бюджету  Миколаївської  сільської
територіальної громади на 2021 рік визначено  в  сумі 70 700 151 грн, у тому
числі за:

- загальним фондом         -          69 018 533 грн.;
- спеціальним фондом     -             1 681 618  грн.

Дохідна  частина  загального  фонду бюджету  МСТГ  на  2021  рік
складається  із   власних  доходів   у  сумі  52 865  488  грн  та  трансфертів,  що
плануються  до  бюджету  громади  із  державного  бюджету  та  інших місцевих
бюджетів,  у сумі 16 153 045 грн.

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на
доходи фізичних осіб, що становить 73,9%  від планового показника власних
доходів загального фонду бюджету на 2021 рік.
           Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для
розрахунку планових надходжень податку та  збору на  доходи фізичних осіб
виступає показник витрат на оплату праці, який розрахований із урахуванням
підвищення  у  2021р.  мінімальної  заробітної  плати  та  діючих  ставок
оподаткування доходів фізичних осіб.

Обсяг податків на доходи фізичних осіб на 2021 рік запланований на рівні
39 054 000 грн. 
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Розрахунок  планового  показника  рентної  плати  за  спеціальне
використання лісових ресурсів на 2021 рік здійснено з урахуванням надходжень
поточного року та діючих договорів. Очікувані надходження за цим податком
визначені на рівні  8 000 грн. Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів планується у сумі 6 700 грн, за користування надрами для видобування
корисних копалин - у сумі 1 300 грн. 

Розрахунок  планового  надходження  до  бюджету  громади  акцизного
податку у 2021 році здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні
роки, надходжень поточного року. Плановий  показник  по сплаті  акцизного
податку  з  реалізації  суб’єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі
підакцизних  товарів  на  2021  рік  планується  у  сумі  170  400  грн,  на  рівні
очікуваного показника 2020 року.

Розрахунок  планової суми податку на майно та плати за  землю на 2021
рік  проведено  у  розрізі  юридичних  та  фізичних  осіб  за  видами  земельного
податку  та  орендної  плати  за  земельні  ділянки  державної  і  комунальної
власності.  Очікується  отримати  до  бюджету  Миколаївської  сільської
територіальної громади за цими видами податків 7 370 195 грн, у тому числі:

- плановий обсяг  податків на нерухоме майно,  відмінне від земельної
ділянки,  що  сплачуються  юридичними  та  фізичними  особами,
очікується у 2021 році на рівні 841 795 грн;

- надходження податків по  сплаті за землю  у 2021 році  визначено у
сумі 6 528 400 грн.

Планова сума єдиного податку на 2021 рік становить 5 780 693 грн, у тому
числі: 
           • єдиний податок з юридичних осіб очікується у сумі 155 800 грн;

•  єдиний  податок  з  фізичних  осіб  на  2021  рік  планується  у  сумі
1 325 000 грн;

 • єдиний податок з сільськогосподарських виробників визначено на рівні
4 299 893  грн.
            Неподаткові надходження складають незначну частку доходів загального
фонду бюджету МСТГ - всього 0,9%  або 482 200 грн. Це, насамперед, плата за
надання  адміністративних  послуг  (442  000  грн);  надходження  від  орендної
плати (39 400 грн) та державне мито (800 грн).

Загалом обсяг міжбюджетних трансфертів, що  передбачається отримати
до загального фонду бюджету громади у 2021 році,  визначено згідно Закону
України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та рішення обласної
ради  «Про  обласний  бюджет  Сумської  області  на  2021  рік»   на  рівні
16 153 045 грн, з них:

   -  освітня субвенція з державного бюджету – 15 942 200 грн;
        -  субвенція з обласного бюджету Сумської області на надання державної
підтримки особам з  особливими освітніми потребами за  рахунок  відповідної
субвенції з державного бюджету – 210 845 грн;

- інші субвенції з обласного бюджету Сумської області – 98 820 грн.
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Розподіл обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами у 2021 році
здійснювався  на  підставі   фактичної  чисельності  та  щільності  сільського
населення, що зареєстроване на території громади, контингенту учнів усіх типів
закладів загальної середньої освіти станом на 5 вересня 2020 року; навчального
плану;  заробітної  плати  вчителя  та  коригуючих  коефіцієнтів.  У  загальному
обсязі  освітньої  субвенції  враховано  видатки  на  зростання  соціальних
стандартів  та зміни контингенту учнів, що здобувають загальну середню освіту.
Як і у 2020 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції
спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних
працівників закладів середньої освіти. 

Дохідна  частина  спеціального  фонду бюджету  МСТГ  на  2021  рік
визначена на рівні 1 681 618  грн. 

24,5  %  дохідної  частини  спеціального  фонду  бюджету  сформовано  за
рахунок екологічного податку, який на 2021 рік планується у сумі 411 800 грн. 

      Основним платником екологічного  податку  є  філія  «Оператор  ГТС
України».

      75,5%  дохідної частини спеціального фонду бюджету сформовано за
рахунок власних  надходжень.  

                       Плата за оренду майна бюджетних установ планується на рівні 3 534 грн.
       За послуги з водопостачання, які сплачує населення до спеціального

фонду бюджету, планується отримати у 2021 році кошти в сумі 255 274 грн.
        Надходження до бюджету батьківської плати за харчування в дитячих

садочках  громади прогнозується на рівні  144 900 грн;  батьківська плата за
харчування в шкільних закладах  громади запланована на рівні – 866 110 грн.

Загалом  власні  надходження  до  спеціального  фонду  бюджету
Миколаївської  об’єднаної  територіальної  громади у 2021 році  плануються  на
рівні  1 269 818 грн.        

III.  ВИДАТКИ  БЮДЖЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Планування  видатків  по  галузях  бюджетної  сфери  здійснювалося  на
підставі вимог  Бюджетного кодексу України та з урахуванням особливостей
складання  розрахунків  до  проекту  бюджету  на  2021  рік,  доведених
Міністерством фінансів України.

Основними причинами зростання видатків бюджетної сфери є:
-  підвищення  розмірів  державних  соціальних  гарантій,  а  саме:

прожиткового  мінімуму,  мінімальної  заробітної  плати  та  посадового  окладу
(тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

- значне зростання вартості енергоносіїв;
- інфляційні процеси.
Обраховані  показники  дозволять  забезпечити  виконання  статті  77

Бюджетного кодексу України в частині врахування у першочерговому порядку
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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,  а  також  забезпечити
видатки на харчування та медикаменти і провести вкрай необхідні інші видатки.

Загалом  видаткову  частину  бюджету  Миколаївської  сільської
територіальної громади сформовано в сумі 70 700 151 грн, у тому числі видатки
загального фонду заплановано у обсязі  67 134 573 грн, спеціального фонду  –
3 565 578 грн.

                                      Державне управління

На  2021  рік  на  державне  управління  у  бюджеті  МСТГ передбачені
видатки  у  сумі  12  080  632  грн,  що  складає  17,1%  загальних  видатків
бюджету громади.

У 2021 році на утримання апарату управління та виконавчих органів
об'єднаної  територіальної  громади  передбачаються  кошти  по  загальному
фонду в сумі 10 174 995 грн. 
        Штатна чисельність апарату Миколаївської сільської ради становить
42,75  штатних  одиниць.  На  оплату  праці  з  нарахуваннями  передбачені
кошти  в  сумі  9 329 413  грн,  що  забезпечує  потребу  на  оплату  праці  в
повному обсязі. 

Видатки  на  енергоносії  та  комунальні  послуги  передбачені  в  сумі
160 856 грн, інші незахищені видатки - в сумі 684 726 грн.

Видатки на забезпечення діяльності фінансового управління на 2021 рік
визначені у сумі 976 400 грн. Із них 916 800 грн – це видатки на оплату праці з
нарахуваннями та 59 600 грн – інші видатки загального фонду бюджету.

Видатки  на  забезпечення  діяльності  керівництва  відділу  освіти,
молоді  та  спорту  у  2021  році  передбачені  у  сумі  929  237  грн,  із  них
860 887 грн – це видатки на оплату праці з нарахуваннями, 13 500 грн – на
оплата енергоносіїв та комунальних послуг, 6 000 грн - придбання канцтоварів
та господарських матеріалів, 41 050 грн - оплата послуг (крім комунальних),
5 800 грн - видатки на відрядження, 2 000 грн – видатки на навчання з охорони
праці та техніки безпеки.

Освіта 
Мережа  галузі «Освіта» включає 7 установ, в тому числі:  дві загальноосвітні
школи, три навчально-виховні комплекси  та   два дитячих садочки «Веселка» і
«Пролісок». У закладах освіти громади навчається 414 учнів  та виховується 95
дошкільнят.
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Загалом  у  бюджеті  Миколаївської  сільської  територіальної  громади
на 2021 рік на галузь освіти плануються видатки у сумі 35 903 283 грн, що
складає 50,8% загальних видатків бюджету громади.

Для  утримання  дошкільних  закладів  у  бюджеті  Миколаївської
сільської  територіальної  громади на  2021 рік  передбачені  видатки  у  сумі
4 180  107  грн,  з  них  4  035 207  грн  –  по  загальному  фонду  бюджету  та
144 900 грн – по спеціальному фонду бюджету. 

На  оплату  праці  з  нарахуваннями  передбачені  кошти  в  сумі
3 023  153  грн,  що забезпечує  потребу  на  оплату  праці  в  повному  обсязі.
Видатки на енергоносії передбачені в сумі 466 150 грн.

 В видатках на утримання дошкільних закладів передбачені  видатки на
харчування  дітей  в  сумі  378 000  грн,  із  них  233 100  грн  -  кошти  бюджету
громади на  забезпечення  безкоштовного  харчування  малозабезпечених  дітей,
дітей-сиріт, дітей учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, дітей-інвалідів,
дітей  з  особливими  освітніми  потребами;  відшкодування  50%  вартості
харчування дітей непільгових категорій   та  75% вартості  харчування дітей з
багатодітних  родин.  Батьківська  плата  за  харчування  дітей  непільгових
категорій  та  дітей  з  багатодітних  сімей  планується  до   зарахування  до
спеціального фонду бюджету у сумі 144 900 грн.

Також  передбачені  видатки  на  придбання  канцтоварів  та  бланків  –
7 000 грн, господарських матеріалів – 16 000 грн, миючих засобів – 10 000 грн,
фарби для поточного ремонту – 30 000 грн, посуду – 10 000 грн, підписку газет
та журналів – 7 000 грн, медикаментів та деззасобів – 7 000 грн. Оплата послуг
запланована в повному обсязі в сумі 215 604 грн;  видатки на відрядження  -
1 200 грн; видатки на навчання з охорони праці та техніки безпеки  - 5 600 грн.

Для  утримання  закладів  загальної  середньої  освіти  у  бюджеті
Миколаївської  сільської  територіальної  громади  на  2021  рік  передбачені
видатки у сумі  30 573 906 грн.

З  них,  за  рахунок  коштів  бюджету  громади  будуть  профінансовані
видатки  у  13 453  180  грн,  у  тому  числі  видатки  на  оплату  праці  з
нарахуваннями  на  2021  рік  передбачені  повністю  у  сумі  9 840  725  грн;  на
енергоносії – у сумі 1 481 800 грн; на інші видатки – 2 130 655 грн.

Для виплати заробітної плати педагогічним працівникам загальноосвітніх
закладів  за  рахунок  освітньої  субвенції  з  державного  бюджету   передбачені
видатки у сумі 15 942 200 грн. Освітня субвенція не покриває потребу у коштах
на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, так як видатки на
заробітну  плату  педагогічних  працівників  Яструбинського  НВК  в  сумі
2 220 490 грн не враховані при розрахунку обсягу субвенції. 

Для забезпечення інклюзивної освіти в закладах дошкільної та загальної
середньої освіти заплановані кошти в сумі 98 820 грн, з них на оплату праці з
нарахуваннями на 2021 рік передбачено 65 556 грн та на придбання спеціальних
засобів корекційного розвитку 33 264 грн.
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Для забезпечення в літній період 2021 року оздоровлення учнів 1-5 класів
в оздоровчих пришкільних таборах в бюджеті громади заплановані кошти на
придбання продуктів харчування в сумі 57 040 грн, в тому числі для харчування
учнів  непільгових  категорій  (1554  д/д   *  21,00  грн)  –  32  634  грн,  дітей  із
багатодітних сімей  (294 д/д * 28,00 грн) – 8 236 грн, дітей з малозабезпечених
сімей, дітей-сиріт, дітей учасників АТО, дітей із сімей внутрішньо переміщених
осіб,  дітей з  особливими потребами (згідно наданих відповідних документів)
(462 д/д * 35,00 грн) – 16 170 грн.

Крім,  вищезазначених  видатків  на  2021  рік  відділу  освіти,
молоді  та  спорту  передбачені  видатки  загального  фонду  бюджету  на
забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії  у сумі  1 156 510 грн, із
яких 1 061 710 грн – це видатки на оплату праці з нарахуваннями, 6 000 грн
видатки  на  придбання  канцтоварів,  88 800  грн  –  на  оплату  послуг  (крім
комунальних).

Охорона здоров'я
У 2018 році на території  Миколаївської сільської ради створено два

комунальних  неприбуткових  підприємства,  які  уклали  договори  з
Національною  службою  здоров’я  України,  а  саме  КНП  Миколаївської
сільської  ради  «Амбулаторія  загальної  практики   сімейної  медицини
с.  Постольне»  та  КНП  Миколаївської  сільської  ради  «Амбулаторія
загальної практики  сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці».

За рахунок коштів  бюджету Миколаївської сільської  територіальної
громади на 2021 рік передбачена фінансова допомога вищезазначеним КНП
на здійснення поточних видатків у сумі 2 474 994 грн.

Також  з  бюджету  громади  заплановані  видатки  на  забезпечення
лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 250 800 грн.

Соціальний захист  населення 
На  території  Миколаївської  сільської  ради  проживає  618  осіб,  які

згідно  чинного  законодавства  відносяться  до  пільгової  категорії.  Це  387
дітей війни; 69 учасників Великої Вітчизняної  війни; 73 учасника АТО; 1
сім’я  загиблого  учасника  АТО;  12  учасників  бойових  дій  на  території
інших  держав;  4  учасника  бойових  дій  (особа  з  інвалідністю);  28
ліквідаторів  аварії  на  ЧАЕС;  10  донорів;  34  особи,  вік  яких  90  і  більше
років.

На  соціальний  захист  та  надання  соціальних  послуг  населення  у
бюджеті  Миколаївської  сільської  територіальної  громади  на  2021  рік
передбачені  видатки  у  сумі  2 018  760  грн,  що  складає  2,9%  загальних
видатків бюджету громади.

Із них, виплати на одноразову адресну допомогу мешканцям громади
згідно  місцевої  програми  соціального  захисту  населення  Миколаївської
сільської  ради  передбачені  видатки  у  сумі  719  600  грн,  на  надання
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соціальних  послуг  за  місцем  проживання  громадян,  які  не  здатні  до
самообслуговування  у  зв’язку  з  похилим  віком,  хворобою,  інвалідністю,
передбачені видатки у сумі 992 435 грн. 

Також  передбачені  видатки  на  надання  пільг  окремим  категоріям
громадян  з  оплати  послуг  зв'язку  в  сумі  3  000  грн;  на  заходи  державної
політики з питань дітей та їх соціального захисту – 10 000 грн; на надання
пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів
внутрішніх справ та громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської
катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг - 500 грн; на пільгове
медичне  обслуговування осіб,  які  постраждали внаслідок  Чорнобильської
катастрофи – 17 000 грн.

На виплату одноразової  допомоги дітям-сиротам та дітям,  позбавленим
батьківського піклування, які досягнуть у 2021 році 18-річного віку в бюджеті
громади   передбачені кошти у сумі  7 240 грн для виплати чотирьом дітям -
сиротам.
          У бюджеті МСТГ згідно прийнятих місцевих програм передбачені
також  видатки  на  компенсаційні  виплати  на  пільговий  проїзд
автомобільним  транспортом  окремим  категоріям  громадян  у  сумі
270 000 грн та на пільгове перевезення педагогічних працівників у сумі 149
316 грн.

Культура і мистецтво
На галузь культури і мистецтва на 2021 рік видатки обраховані в сумі

4 039  412  грн,  у  тому  числі:  по  загальному  фонду  –  4  035  878  грн  та  по
спеціальному фонду – 3 534 грн за рахунок надходження коштів від вхідної
плати за квитки на дискотеки та оренди майна на придбання канцтоварів. 

Штатна  чисельність  працівників  закладів  культури  Миколаївської
сільської ради становить 36,5 штатних одиниць.

Обсяг видатків загального фонду передбачено направити на:
- утримання дев’яти сільських бібліотек - 727 613 грн;
- утримання  4  сільських  будинків  культури,  4  сільських  клубів,

2   ОДР –  3 311  799  грн,  із  них  по  загальному  фонду бюджету  –
3 308 265 грн, по спеціальному фонду – 3 534 грн.

На  оплату  праці  з  нарахуваннями   по  галузі  культура  і  мистецтво
передбачені кошти в сумі 3 224 100 грн, що повністю забезпечує потребу у
цих  видатках.  Працівникам  культури  передбачено:  матеріальну  допомогу
на оздоровлення під час щорічної  відпустки у розмірі  посадового окладу,
матеріальну  допомогу   для  вирішення  соціально-побутових  питань  у
розмірі посадового окладу, премію до професійного свята у розмірі 50% від
посадового окладу, надбавку за особливі умови роботи бібліотекарам.

На  оплату  комунальних  послуг  та  енергоносіїв  закладів  культури
заплановано  636  652  грн.  Коштами  на  оплату  спожитих  енергоносіїв
установи культури забезпечені в повному обсязі.
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Фізична культура та спорт
 Для  забезпечення  проведення  фізкультурно-масових  заходів  серед

населення  Миколаївської  громади  у  бюджеті  на  2021  рік  передбачені
видатки у сумі 530 000 грн,  з них 380 000 грн передбачені по загальному
фонду  бюджету  на  поточні  видатки  (придбання  спортивної  форми  для
футбольних  і  волейбольних  команд,  спортивного  інвентарю,  грамот,
кубків,  оплату  транспортних  послуг  по  перевезенню  спортсменів)  та
150 000  грн  –  по  спеціальному  фонду  бюджету  на  придбання  вуличних
спортивних тренажерів для сіл Миколаївської сільської ради.

Житлово-комунальне господарство
Для  забезпечення  функціонування  водопровідно-каналізаційного

господарства  Миколаївської  територіальної  громади  на  2021  рік
заплановані  кошти  в  сумі   713  274  грн,  з  них  по   загальному  фонду
бюджету -  416 000 грн та по спеціальному фонду – у сумі 297 274 грн на
оплату  електроенергії,  що  використовується  для  подання  води  –  255 274
грн та на придбання насосів – 42 000 грн.

Для  організації  благоустрою  населених  пунктів  Миколаївської
сільської ради на 2021 рік заплановані кошти по загальному фонду в сумі
3 811 811 грн, в тому числі  на оплату праці з нарахуваннями 17 штатних
одиниць передбачені кошти в сумі 1 966 063 грн, що забезпечує потребу на
оплату праці в повному обсязі,  на придбання матеріалів та інвентарю для
благоустрою території – 727 300 грн; на оплату послуг (крім комунальних)
в сумі  893 000 грн, та оплату електроенергії  по вуличному освітленню в
сумі 218 448 грн.

Здійснення заходів із землеустрою
Для  здійснення  заходів  із  землеустрою  на  території  Миколаївської

сільської ради  на 2021 рік заплановані кошти по  загальному фонду у сумі
49 000 грн, на виготовлення технічної документації із землеустрою.

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства
У 2021 році на території Миколаївської сільської ради продовжаться

роботи по реконструкції вуличного освітлення населених пунктів громади.
На  ці  цілі  у  бюджеті  Миколаївської  сільської  об’єднаної  територіальної
громади на 2021 рік передбачені видатки у сумі 500 000 грн.

Утримання та розвиток автомобільних доріг
 та дорожної інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

У  2021  році  планується  співфінансування  поточного  ремонту  доріг
загального користування місцевого значення Миколаївської сільської ради
у  сумі  500 000  грн.  Також  планується  капітальний  ремонт  комунальної
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дороги по вулиці Шевченка у с. Миколаївка. Для фінансування цих робіт у
бюджеті  Миколаївської  сільської  територіальної  громади  на  2021  рік
передбачені кошти у сумі 1 191 960 грн.

Інші програми та заходи, 
пов’язані з економічною діяльністю

У  бюджеті  Миколаївської  сільської  територіальної  громади  на  2021
рік  на  сприяння  розвитку  малого  та  середнього  підприємництва
передбачені кошти в сумі 25 000 грн.

Також у бюджеті на 2021 рік передбачені видатки на  членські внески
до  асоціації  органів  місцевого  самоврядування  «Асоціація  об’єднаних
територіальних громад» в сумі 12 000 грн.

Місцева пожежна охорона
    Місцева пожежна охорона створена в Миколаївській сільській раді
для ліквідації наслідків пожеж. Утримується пожежна охорона за рахунок
коштів бюджету громади.

Пожежна охорона, в складі якої 1 команда, налічує 4 штатні одиниці.
Видатки  на  утримання  місцевої  пожежної  охорони  плануються  на  рівні
463  415  грн;  у  тому  числі  на  оплату  праці  з  нарахуваннями  –
421  715  грн,  на  придбання  палива  та  запасних  частин  до  пожежного
автомобіля  –  32  700  грн,  на  оплату  страхування  автомобіля  та  водія  –
5 000 грн.

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

На  фінансування  даних  заходів  у  бюджеті  Миколаївської  сільської
територіальної громади на 2021 рік передбачені кошти в сумі 50 000  грн.

Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів

          На охорону навколишнього  середовища на  2020 рік  заплановані
асигнування у сумі 411 800 грн, з них: на чищення колодязів – 100  000 грн,
на капітальний ремонт гідроспоруди у с. Кекине – 200 000 грн. 

На  утилізацію  відходів  у  2021  році  передбачені  кошти  у  сумі
111 800 грн.

Міжбюджетні трансферти
Що стосується міжбюджетних трансфертів зазначимо таке.
При  розрахунку  видаткової  частини  бюджету  на  2021  рік  враховані

трансферти,  які  будуть  надаватися  з  бюджету  Миколаївської  сільської
територіальної громади державному бюджету та іншим місцевим бюджетам.

12



 Це,  насамперед,  реверсна  дотація  у  сумі  4 400  300  грн;  субвенція
районному бюджету Сумського району на забезпечення діяльності Об’єднаного
трудового архіву – 70 000 грн; субвенції територіальним громадам  Сумського
району на співфінансування видатків для забезпечення діяльності комунальних
закладі,   які   надають   послуги   мешканцям   Миколаївської   громади,   у
сумі 694 000 грн;  субвенція бюджету Сумської міської територіальної громади
на утримання рятувально-водолазної служби – 48 560 грн, а також субвенція
обласному  бюджету  Сумської  області  на  виплату  компенсації  за  пільговий
проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних
маршрутах загального користування - 103 910 грн.

 Загальна  сума  трансфертів,  які  будуть  надаватися  з  бюджету
Миколаївської  сільської  територіальної  громади  у  2021  році  державному
бюджету  та  іншим  місцевим  бюджетам,  складає  5 316  770  грн  або  7,5%
видаткової частини бюджету.

Бюджетом  на 2021 рік передбачені також кошти у сумі 350 000 грн, як
резервний фонд  бюджету  Миколаївської  сільської  територіальної  громади
згідно статті 24 Бюджетного кодексу України.

Місцеві / регіональні програми

На реалізацію  23 місцевих програм бюджетом Миколаївської сільської
територіальної громади на 2021 рік передбачені кошти у сумі  11 399 139 грн.

 Начальник
 фінансового управління                                    Вікторина ПАШКУРОВА
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