
ПРОГНОЗ 

бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади 

 на 2020та 2021 роки 

 

Загальна частина 

Прогноз бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 та 2021 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень 

Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, з урахуванням 

проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки, які закладені 

в проекті схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

18.04.2018р. № 315-р, основних макропоказників економічного і соціального 

розвитку України на 2020–2021 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 липня 2018 № 546 (за сценарієм 1), рекомендацій Міністерства 

фінансів України щодо формування місцевих бюджетів (листи від 03.08.2018         

№05110-14-21/20720 і від 19.09.2018 № 05110-14-8/24531 ) та складено відповідно 

до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку 

країни та громади, регіональних та державних цільових програм. 

 

Метою прогнозу бюджету міської об'єднаної територіальної громади є 

створення механізму управління бюджетним процесом, встановлення 

взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку держави та можливістю 

бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення передбачуваності та 

послідовності бюджетної політики.  

 

Основними завданнями (пріоритетами) бюджетної політики громади на 

середньострокову перспективу є: 

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків; 

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету; 

- забезпечення фінансування проектів (програм), що мають термін реалізації 

більше одного року. 

- активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової 

економіки для підвищення податкоспроможності; 

- планування реальних надходжень бюджету міської об'єднаної 

територіальної громади на основі прогнозних макропоказників економічного і 

соціального розвитку громади з урахуванням зміни податкової бази і фактичного 

рівня відповідних надходжень;  

- забезпечення виконання доходної частини бюджету міської об'єднаної 

територіальної громади відповідно до показників, затверджених міською радою; 

- визначення резервів росту доходів бюджету міської об'єднаної 

територіальної громади; 

- покращення добробуту та якості життя населення. 

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і 

соціального розвитку країни, бюджету міської об'єднаної територіальної громади 

за основними видами доходів, фінансування, видатків, взаємовідносин між 

бюджетом міської об'єднаної територіальної громади  і державним бюджетом.  



Серед основних принципів середньострокового бюджетного 

прогнозування, визначених статтею 7 Кодексу є принцип збалансованості, 

обґрунтованості, ефективності та результативності. 

 

Індикативні прогнозні показники Новоукраїнської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 - 2021 роки 

 

Індикативними показниками соціально – економічного розвитку, які 

враховувалися при складанні бюджету міської територіальної громади є: 

1. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку 

України, зокрема індекс споживчих цін у 2020 році – 105,6 відс.,  та у 2021 році – 

105,0 відсотків, індекс цін виробників промислової продукції у 2020 році –        

108,2 відс. та у 2021 році – 105,9 відсотків, індекс росту номінальної заробітної 

плати на 2020 рік – 106,0 відсотків, на 2021 рік – 106,2 відсотки; 

2. Прогнозні розміри соціальних стандартів, зокрема:  

Встановлення розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення з 

урахуванням підвищення темпами, що не менш як на 2 відсоткових пункти 

перевищують прогнозний індекс споживчих цін (підвищення щороку з 1 липня та 

1 грудня); 

прожитковий мінімум становитиме: 

1) у 2020 році на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня   

2020 року – 2027 гривень, з 1 липня – 2106 гривень, з 1 грудня – 2181 гривню, а 

для основних соціальних і демографічних груп населення: 

  дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1779 гривень, з 1 липня – 

1848 гривень, з 1 грудня – 1914 гривень; 

  дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2218 гривень, з 1 липня 

– 2305 гривень, з 1 грудня – 2387 гривень; 

  працездатних осіб: з 1 січня 2020 року – 2102 гривні, з 1 липня –                

2184 гривні, з 1 грудня – 2262 гривні; 

 осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1638 гривень, з        

1 липня – 1702 гривні, з 1 грудня – 1762 гривні; 

2) у 2021 році на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня          

2021 року – 2181 гривню, з 1 липня – 2257 гривень, з 1 грудня – 2334 гривні, а для 

основних соціальних і демографічних груп населення: 

  дітей віком до 6 років: з  1 січня 2021 року – 1914 гривень, з 1 липня – 

1981 гривню, з 1 грудня –2048 гривень; 

  дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року – 2387 гривень, з 1 липня 

– 2471 гривню, з 1 грудня – 2554 гривні; 

  працездатних осіб: з 1 січня 2021 року – 2262 гривні, з 1 липня –                

2341 гривню, з 1 грудня – 2420 гривень; 

  осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2021 року – 1762 гривні, з           

1 липня – 1824 гривні, з 1 грудня – 1885 гривень; 

забезпечення економічно обґрунтованого підвищення мінімальної 

заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого 

тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; 

 розмір мінімальної заробітної плати становитиме: 



  з 1 січня 2020 року – 4 407 гривень (+5,6 % до попереднього року); 

  з 1 січня 2021 року – 4 627 гривень (+5 % до попереднього року); 

розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної 

сітки становитиме: 

  з 1 січня 2020 року – 2 102 гривні (+ 9,4 % до попереднього року); 

  з 1 січня 2021 року – 2 262 гривні (+7,6 % до попереднього року); 

збільшення видатків бюджетних установ на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв з урахуванням прогнозного індексу цін виробників, а також 

прогнозної зміни роздрібних цін на природний газ для населення та роздрібних 

тарифів на електроенергію. 

Під час розрахунку індикативних прогнозних показників міської об'єднаної 

територіальної громади в частині доходів на 2020 та 2021 роки враховано 

наступні фактори та припущення:  

- збереження у 2020 та 2021роках порядку визначення стандартної 

соціальної пільги у розмірі 50 відс. прожиткового мінімуму;  

- виконання податкового законодавства та внесення змін до нього в частині 

індексації ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях. 

Припущення в частині видатків бюджету міської об'єднаної територіальної 

громади передбачають: 

- встановлення розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення з 

урахуванням підвищення що перевищують прогнозний індекс споживчих цін не 

менше ніж на 2 відс.; 

- забезпечення економічно - обгрунтованого підвищення мінімальної 

заробітної плати та посадового окладу (тарифної сітки) працівника першого 

тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; 

- здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності та 

енергозбереження; 

- продовження у прогнозному періоді дії положення щодо застосування 

норм окремих законодавчих актів у порядку і розмірах, встановлених Кабінетом 

Міністрів України, виходячи із наявних фінансових ресурсів державного та 

місцевого бюджетів; 

- прогнозні показники видатків міської об'єднаної територіальної громади за 

програмами. 

В основу формування прогнозу бюджету міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020-2021 роки покладені основні макропоказники економічного і 

соціального розвитку держави, а саме ріст фонду оплати праці та 

середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих в економіці громади. 

 

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 та 2021 роки 

 

№ 

з/п 
Показники 2020 рік 2021 рік 

1. Валовий регіональний продукт,усього, млн. грн.  651,6 677,1 



№ 

з/п 
Показники 2020 рік 2021 рік 

2. Індекс фізичного обсягу валового регіонального 

продукту, у % до попереднього року 
103,8 103,9 

3. Обсяг продукції промисловості, у % до попереднього 

року 
101,8 103,4 

4. Обсяг реалізованої промислової продукції, 

у відпускних цінах підприємств, млн. грн. 
300,4 310,7 

5. Валова продукція сільського господарства  в усіх 

категоріях господарств у цінах  2010 року, усього,  млн. 

грн. 

156,7 160,8 

 у % до попереднього року 107,6 102,6 

6. Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн. 130,1 135,6 

 у % до попереднього року 101,4 104,2 

7. Обсяг обороту роздрібної торгівлі на одну особу, грн.  6798 7085 

8. Експорт товарів, млн. доларів США  2,3 2,5 

 у % до попереднього року 109,5 108,7 

9. Середньомісячна заробітна плата, грн. 9129,4 9871,0 

10. Фонд оплати праці усіх найманих працівників з 

урахуванням підприємств малого бізнесу, млн. грн. 
476,0 514,7 

 

Індикативні прогнозні показники бюджету міської територіальної громади 

на 2020  - 2021 роки 

 

Головним пріоритетом бюджетної політики в частині доходів є 

забезпечення надходжень податкових і неподаткових доходів бюджету міської 

об'єднаної територіальної громади. Прогноз доходів бюджету громади враховує 

поступові позитивні зрушення у розвитку основних бюджетоутворюючих галузей 

громади, у першу чергу промисловості, поступове підвищення розміру 

мінімальної заробітної плати та доходів населення, а також тенденції надходжень 

окремих податків за останні роки тощо.  

Прогноз доходів бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2020 

та 2021 роки розроблено з урахуванням норм чинного Податкового і Бюджетного 

кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та 

поліпшення умов ведення бізнесу. 



Прогноз дохідної частини бюджету міської об'єднаної територіальної громади 

на 2020-2021 роки 

                                                                                                              тис.грн                           

Назва показників 

2020 рік 2021 рік 

Всього 

у тому числі : 

Всього 

у тому числі : 

Загальн

ий фонд 

Спеціал

ьний 

фонд 

Загальн

ий фонд 

Спеці

альни

й 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 

Податкові 

надходження  
82542,2 82481,8 60,4 85124,7 85064,3 60,4 

Податок та збір на 

доходи              фізичних 

осіб 

51651,4 51651,4  54234,0 54234,0  

Внутрішні податки на 

товари та послуги у 

т.ч. 

2053,8 2053,8  2053,8 2053,8  

Акцизний податок з 

реалізації суб`єктами 

господарювання 

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

2053,8 2053,8  2053,8 2053,8  

Місцеві податки у 

тому числі:  
28776,6 28776,6  28776,6 28776,6  

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки 

178,4 178,4  178,4 178,4  

Плата за землю 14565,3 14565,3  14565,3 14565,3  

Транспортний податок 127,6 127,6  127,6 127,6  

Єдиний податок  13905,3 13905,3  13905,3 13905,3  



Екологічний податок 60,4  60,4 60,4  60,4 

Неподаткові 

надходження  
2524,4 1139,6 1384,8 2524,4 1139,6 1384,8 

Адміністративні штрафи 

та інші санкції 
23,4 23,4  23,4 23,4  

Плата за надання 

адміністративних 

послуг 

1019,8 1019,8  1019,8 1019,8  

Державне мито   96,4 96,4  96,4 96,4  

Інші надходження       

Надходження від плати 

за послуги, що 

надаються бюджетними 

установами згідно із 

законодавством  

1384,8  1384,8 1384,8 1384,8  

Кошти від продажу 

землі 
100,0  100,0 100,0  100,0 

Офіційні трансферти 53150,1 53150,0  53150,1 53150,1  

Всього: 138316,7 136771,4 1545,2 140899,3 139354,1 1545,2 

 

Найбільші прогнозні обсяги надходжень загального фонду бюджету міської 

ОТГ  у 2020 - 2021 роки складаються з податку та збору на доходи фізичних осіб 

(60,6%),  плати за землю (17,1%), єдиного податку (16,3%) та подальшого 

збільшення рівня реальних доходів населення громади та недопущення зниження 

рівня оплати праці у бюджетній сфері. Однак,  існує проблема в бюджеті громади 

з 2020 року не передбачено надходження акцизного податку (пальне), від чого 

бюджет втрачає близько чотирьох з половиною мільйонів гривень, що значно 

вплине на видаткову частину бюджету. 

У складі доходів спеціального фонду бюджету міської об'єднаної 

територіальної громади є власні надходження бюджетних установ, прогноз по 

яких передбачає подальше їх збільшення в межах діючого законодавства та 

спрямування цих коштів на заходи, здійснення яких необхідне для виконання 

основних функцій цих установ. 

Бюджетна політика в частині видатків у середньостроковому періоді 

спрямовуватиметься на стабілізацію фінансової ситуації, економічне зростання, 



проведення структурних реформ у бюджетній сфері, а також на забезпечення 

розв'язання  гострих соціальних проблем громади.  

Ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення 

збалансованості бюджету, формування його у відповідності з Бюджетним 

кодексом України.  

Визначальним у використанні коштів бюджету передбачається підвищення 

ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетів та оцінки 

ступеня досягнення очікуваних результатів. 

Фінансування видатків здійснюватиметься в рамках жорсткої економії 

бюджетних коштів, впорядкування фінансових зобов’язань розпорядниками та 

узгодження їх з реальними можливостями бюджету громади.  

 

Прогноз видаткової частини бюджету міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020-2021 роки      

                                                                                                         тис. грн 

Назва показників 

2020 рік 2021 рік 

Всього 

у тому числі : 

Всього 

у тому числі : 

Загальни

й фонд 

Спеціаль

ний фонд 

Загальни

й фонд 

Спеціал

ьний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 

Державне управління 14328,3 14328,3  14766,1 14766,1  

Освіта 95271,1 93946,3 1324,8 97119,4 95794,6 1324,8 

Соціальний захист та 

соціальне  

забезпечення 

4743,1 4683,1 60 4867,6 4807,6 60,0 

Житлово-комунальне 

господарство 
3128,4 3128,4  3191,5 3191,5  

Культура і мистецтво 4654,5 4614,5 40,0 4748,7 4708,7 40,0 

Фізична культура і 

спорт 
2771,9 2771,9  2777,9 2777,9  

Економічна діяльність 374,6 314,6 60,0 381,0 321,0 60,0 

Інша діяльність 175,3 114,9 60,4 177,6 117,2 60,4 



Міжбюджетні 

трансферти 
12869,5 12869,5  12869,5 12869,2  

Всього: 138316,7 136771,5 1545,2 140899,3 139354,1 1545,2 

                         

Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити та              

результати яких планується досягти в рамках Прогнозу: 

      

Наповнення бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

Пріоритетними  напрямами бюджетоутворюючих галузей громади та 

основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності є: 

- полегшення умов ведення бізнесу на території громади, створення нових 

виробництв, модернізації та розвитку існуючих підприємств; 

- модернізація інфраструктури та систем забезпечення життєдіяльності 

громади  відповідно до сучасних технологічних та екологічних вимог з 

урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями; 

- підвищення енергоефективності в установах  комунальної сфери; 

- забезпечення всеохоплюючої та якісної дошкільної та загальної освіти; 

- творчий, інтелектуальний та фізичний розвиток для дітей та молоді; 

- організація мережі зон змістовного культурного відпочинку та дозвілля. 

 

Заходи та інструменти підвищення рівня  процесу оподаткування: 

- забезпечення проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо 

соціального значення легалізації праці та заробітної плати, обов’язкового 

декларування доходів та стовідсоткової сплати податків;   

- ефективне використання земельних  ресурсів державної та комунальної 

власності;  

- запровадження системи економічних і адміністративних заходів для      

легалізації доходів та скорочення тіньового сектору економіки; 

- забезпечення вимог бюджетного законодавства у процесі виконання        

міського бюджету. 

 

Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності: 

Ключовими завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення 

макроекономічної стабільності, результативності, стійкості та збалансованості 

бюджетної системи.  

Фінансування бюджетних видатків на період до 2021 року 

здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах 

визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що 

відбуватиметься на основі їх пріоритизації та оцінки ступеня досягнення 

очікуваних результатів.  

У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме 

на засадах нових Податкового і Бюджетного кодексів України в умовах реформи 

міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та 



зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, підвищення 

відповідальності учасників бюджетного процесу. 

 

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть 

такі:                                                                                   

Державне управління 

Пріоритетним завданням є належне фінансове забезпечення функціонування 

органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених 

Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та 

іншими законами. У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити заходи щодо: 

- організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного 

забезпечення діяльності міської ради; 

- забезпечення повноцінного виконання повноважень міської ради згідно з 

чинним законодавством. 

 

Освіта 

В умовах розробки на державному рівні подальших кроків реформування 

галузі "Освіта" та запровадження на місцевому рівні системи її модернізації 

пріоритетними завданнями розвитку галузі на 2020 – 2021 роки є: 

- забезпечення стабільного функціонування галузі; 

- посилення відповідальності навчальних закладів за якість надання освітніх 

послуг; 

- забезпечення права і комфортних умов на освіту дітей з обмеженими 

можливостями здоров’я в загальноосвітніх навчальних закладах, одержання 

освіти та участі в трудовій діяльності громадян, що відносяться до категорії "осіб 

з обмеженими можливостями здоров’я"; 

- розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою 

молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей; 

- створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-

сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, соціальної 

адаптації;  

- надання навчальним закладам більшої економічної самостійності, 

розширення переліку платних освітніх послуг з метою раціонального поєднання 

та ефективного використання бюджетних ресурсів;  

- удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для 

діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної 

та організаційно-методичної роботи в місті.                                                                                                                                     

Основними результатами, яких планується досягти, є:  

 - збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою; 

 - розширення можливості соціальної інтеграції різних категорій дітей з  

відхиленнями в розвитку, поведінці, обмеженими можливостями здоров’я та 

особливими освітніми потребами; 

 - 100-відсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою; 

- підвищення рівня забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів 

сучасними комп'ютерними комплексами.  

 



Культура та мистецтво  

Головними пріоритетами галузі будуть: 

- забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері 

культури і мистецтва, бібліотечної та музейної політики; 

- реалізація прав громадян на свободу літературної та художньої творчості, 

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів 

культурних послуг для кожного; 

- розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для 

відродження і розвитку української культури, культурної самобутності корінних 

народів і національних меншин; 

- збереження, відтворення та примноження духовних та культурних 

здобутків українського народу. 

Передбачається виконання таких завдань:                                                                                                                               

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури; 

- проведення конкурсів, фестивалів, виставок для учнів та викладачів шкіл 

естетичного виховання; 

- зміцнення кадрового потенціалу працівників галузі "Культура і мистецтво" 

міста шляхом підвищення їх фахового рівня та проведення інноваційних 

семінарів, курсів підвищення кваліфікації тощо; 

- забезпечення поповнення бібліотечних фондів; 

Результативні показники, яких планується досягти:                       

- збільшення чисельності читачів, відвідувачів музеїв, обсягу примірників 

бібліотечного фонду та книговидач; 

- забезпечення проведення культурно-освітніх та мистецьких заходів на 

належному рівні, збільшення їх кількості. 

 

Фізична культура і спорт 

Пріоритетами розвитку галузі будуть всебічне фізичне виховання набуття 

навичок здорового способу життя, зміцнення здоров’я нації та попередження 

захворювань. 

Передбачається виконання таких завдань: 

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та 

масовим спортом, удосконалення механізму утворення та утримання мережі 

сучасних спортивних споруд; 

- створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці 

шляхом розвитку інфраструктури для занять спортом та активного відпочинку; 

- розширення можливостей та активізація участі молоді в життєдіяльності 

громади; 

- активне просування, всебічна підтримка та захист традиційних сімейних 

цінностей; 

- формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у 

суспільстві. 

 

Житлово-комунальне господарство 

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального 

господарства у прогнозному періоді буде надання населенню якісних житлово-



комунальних послуг, розвиток ринку послуг з ремонту та обслуговування 

житлового фонду; 

у 2020 – 2021 роках передбачається здійснити заходи з підвищення 

експлуатаційних властивостей житлового фонду й утримання його у належному 

стані, а саме: підвищення рівня благоустрою, будівництво, реконструкція, заміна 

аварійних водопровідних мереж, забезпечення належної та безперебійної роботи 

об’єктів комунального господарства. 

Основними результатами,  яких планується досягти, є:  

- підвищити рівень забезпеченості населення комунальними послугами в 

необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами; 

- покращити рівень благоустрою населених пунктів. 

 

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів бюджету міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020-2021 роки 

 тис. грн.     

Назва показника 2020 рік 2021 рік 

Освітня субвенція з державного бюджету  32538,0 32538,0 

Медична субвенція з державного бюджету  12869,5 12869,5 

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я 

6464,1 6464,18 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції 

861,3 861,3 

Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

233,2 233,2 

Інші субвенції з місцевого бюджету 184,0 184,0 

 

Конкретні показники обсягу видатків на 2020-2021 роки будуть уточнюватись 

залежно від реальних можливостей бюджету на відповідні роки. 

 

 

Міський голова          О.Корінний 
 

 

 

 

 

 

 

Колпак (05251)21564 


