УКРАЇНА
ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Гайсинського району Вінницької області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
18 серпня 2021 р.№163.
Про схвалення прогнозу бюджету
Гайсинської міської територіальної
громади на 2022 – 2024 р.р.
Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Бабій Т.В. щодо
необхідності схвалення прогнозу бюджету Гайсинської міської територіальної громади,
відповідно до статей 75, 75¹, підпункту 3 пункту 49 розділу VI «Прикінцеві та перехідні
положення» Бюджетного кодексу України (зі змінами), керуючись пунктом 23 частини 1
статті 26, підпунктом 1 «а» статті 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Гайсинської
міської ради ВИРІШИВ:
1.Схвалити прогноз бюджету Гайсинської міської територіальної громади на 2022
– 2024 р.р. згідно додатку, що додається до цього рішення.
2.Фінансовому управлінню Гайсинської міської ради (начальник Бабій Т.В.)
довести прогнозні показники бюджету до відома головних розпорядників коштів.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради І.О.Пашистого та начальника
фінансового управління Гайсинської міської ради Т.В.Бабій.
Міський голова

А.І. Гук

Додаток
до рішення виконкому

від 18 серпня 2021 р. №163.
Прогноз
бюджету Гайсинської міської територіальної громади
на 2022-2024 рік
(02550000000)
(код бюджету)

I Загальна частина:
Прогноз бюджету Гайсинської міської територіальної громади на 2022-2024
роки розроблений відповідно до вимог статті 75¹ Бюджетного кодексу України від
8.07.2010 № 2456-VI, з дотриманням вимог Податкового кодексу України від
02.12.2010 № 2755-VI, з урахуванням положень Бюджетної декларації, схваленою
постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548. Під час
розрахунків були використані основні прогнозні макроекономічні показники
економічного та соціального розвитку України на 2022-2024 роки, що впливають
на видаткову частину місцевого бюджету, підвищення розмірів державних
соціальних стандартів, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від
31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку
України на 2022—2024 роки». Наказу Міністерства фінансів України від
02.06.2021 №314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету
та Інструкції щодо його складання». Бралась до уваги Стратегія розвитку
Гайсинської міської територіальної громади до 2030 року, показники, затверджені
розписом міського бюджету на поточний бюджетний період з урахуванням змін.
Формування взаємовідносин між державним бюджетом та міським бюджетом
протягом 2022-2024 років здійснюватиметься з урахуванням змін в
адміністративно- територіальному устрою України.
Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним
процесом в Гайсинській міській територіальній громаді як складової системи
управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між
стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у
середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та
послідовності бюджетної політики.
Основними завданнями Прогнозу є:
- зміцнення фінансової спроможності бюджету Гайсинської міської
територіальної громади;
- підвищення прозорості та результативності використання бюджетних
ресурсів;
- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ, що
фінансуються з бюджету Дружківської міської територіальної громади (далі –
Громади);
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних
коштів;
- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення
якості надання послуг у відповідних сферах.

Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку
Гайсинської міської громади, індикативні прогнозні показники бюджету за
основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини
бюджету Гайсинської міської громади з державним бюджетом та іншими
місцевими бюджетами.
Прогноз бюджету Гайсинської міської громади базується на принципах
збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.
II Ocновні прогнозні показники економічного та соціального розвитку:
Індикативні прогнозні показники бюджету Гайсинської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки є основою для складання
розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування
показників проекту бюджету територіальної громади на середньострокову
перспективу.
Прогнозні показники
бюджету Гайсинської територіальної громади
ґрунтуються на принципі збалансованості бюджету, що призведе до підвищення
результативності та ефективності витрачання бюджетних коштів, посилення
бюджетної дисципліни, покращить спрямовування фінансового ресурсу на
реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення
динамічного і збалансованого розвитку громади.
Гайсин залишається та розвивається як потужній економічний та аграрний
центр регіону. Починаючи з ХІХ-го століття тут систематично відкриваються
заводи, фабрики та господарства з вирощування зернових та олійних культур,
цукрового буряка. На сьогоднішній день найбільшими підприємствами в цих
напрямках, на яких працює понад 3 тисячі осіб, є: ПРАТ «Зернопродукт МХП»;
ТОВ «Цехаве корм ЛТД»; ТОВ «Агат-А»; ТОВ «Корпорація скфі-96»; СВК
«Трудівник»; ФГ «Чиста криниця»; ТОВ «Ріва-сталь»; ПП «Петерсен агро»; ТОВ
«ПК»Зоря Поділля»;; ТОВ «Гайсинський молокозавод»; СФГ «Фортуна».
Бенефіціари (вигодонабувачі): інвестори, підприємці, малий та середній бізнес,
фермери.
Мешканці Гайсинської громади також пишаються збереженням і
відродженням традиційних ремесл у громаді, таких як писанкарство,
лозоплетіння, вишивання, гончарство. Майстри гончарного мистецтва
Гайсинщини поширюють гончарну традицію у своїй творчості, використовуючи
елементи традиційного Бубнівського орнаменту.
Економічний добробут громадян неможливий без розвитку місцевої економіки.
Тому, цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Гайсинської
територіальної громади на середньостроковий період спрямовані на розвиток
економіки. За
допомогою
інтелектуальних,
людських, інституційних,
інфраструктурних, енергетичних, фізичних та природних ресурсів побудувати в
громаді власну прозору, зростаючу і «самоокупну» економічну систему, яка не
тільки залучить інвестиції, підтримає розвиток існуючого місцевого бізнесу,
створить нові робочі місця, а й наповнить місцевий бюджет.
Так, Стратегією розвитку Гайсинської територіальної громади до 2030 року
передбачаються оперативні цілі:
- інвестиційно та туристично приваблива громада;
- прозорий та успішний бізнес на конкурентних засадах;
- зайнятість населення;
- доступна питна вода;
- розширений спектр комунальних послуг;

- якісна дорожня інфраструктура та доступні транспортні послуги;
- адаптована мережа дошкільних та шкільних навчальних закладів з
сучасними умовами, що забезпечують якісну освіту;
- покращення якості освіти;
- адаптована мережа медичних закладів, що спроможна надати
кваліфіковану медичну допомогу;
- доступні адміністративні послуги;
- спортивна та освічена громада;
- об`єднана, соціальна зближена громада;
- рівноправність, відкритість та відповідальність;
- відсутність екологічних правопорушень;
- об`єднана, соціальна зближена громада;
- збережена традиційна культура.
Надання суб`єктам підприємницької діяльності на прозорих конкурсних
засадах
під
об`єкти
комерційного
призначення земельних
ділянок,
комунальних об`єктів або потенційних туристичних об`єктів – це найбільш
ефективний спосіб наповнення місцевого бюджету. Застосування механізму
публічно-приватного партнерства в управлінні територіями не тільки
сприятиме залученню ресурсів, а й вирішить частину соціально-економічних
та екологічних проблем, забезпечить економічний добробут громади та
туристичну привабливість. Відновленню довіри до влади сприятиме громадський
контроль за умови дотримання всіма сторонами (Влада-Бізнес-Громада)
принципів партнерства і рівноправності, відкритості та відповідальності,
раціональності й збалансованості, узгодженості інтересів та запобігання корупції,
компетентності, політичної незалежності. Створення центру інформаційної
підтримки підприємців.
При здійсненні прогнозу бюджету Гайсинської міської територіальної громади
на 2022- 2024 роки застосовані такі основні прогнозні макропоказники
економічного і соціального розвитку України: (%)
Назва

2020

2021

2022

2023

2024

Звіт

Очікуване

Прогноз

Валовий внутрішній продукт:
номінальний, млрд грн

4 194,1

4 808,5

5 368,7

5 993,9

6 651,0

у % до попереднього року

96,0

104,1

103,8

104,7

105,0

Індекс споживчих цін (ІСЦ):
грудень до грудня попереднього року,
%

105,0

108,9

106,2

105,3

105,0

Індекс цін виробників (ІЦВ):
грудень до грудня попереднього року,
%

114,5

117,0

107,8

106,2

105,7

Рівень безробіття населення, %

9,5

9,2

8,5

8,0

7,8

Обмінний курс гривні до долара
США, гривень за долар США в
середньому за період

27,0

28,0

28,6

28,8

29,2

Під час розрахунку враховано такі соціальні стандарти:
Прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на
основі якого визначаються державні соціальні стандарти у сферах доходів населення,
житлово – комунального, побутового, соціально – культурного обслуговування,
охорони здоров’я та освіти.
У 2022-2024 роках прожитковий мінімум підвищуватиметься темпами, що на 2
відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на
відповідний рік. Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1
липня та 1 грудня відповідного року і становитиме:
Розмір прожиткового мінімуму, грн
2022 рік

2023 рік

2024 рік

з
з
з
з
з
з
з
з
з
січня липня грудня січня липня грудня січня липня грудня
Прожитковий мінімум,
грн:
на 1 особу

2393

2508

2589

2589

2713

2778

2778

2911

2972

для дітей віком до 6 років 2100

2201

2272

2272

2381

2438

2438

2555

2609

для дітей віком від 6 до 18
2618
років

2744

2833

2833

2969

3040

3040

3186

3253

для працездатних осіб

2481

2600

2684

2684

2813

2880

2880

3018

3082

для осіб, які втратили
працездатність

1934

2027

2093

2093

2193

2246

2246

2354

2403

Умови оплати праці планується встановити на рівні:
розмір мінімальної заробітної плати:
2022 рік – з 1 січня -6 500 гривні, з 1 жовтня– 6 700 грн.;
2023 рік – 7 176 гривні,
2024 рік - 7 665 гривні;
розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної
сітки:
2022 рік – з 1 січня– 2 893 гривні, з 1 жовтня– 2 982 гривні; 2023 рік – 3 193
гривні, 2024 рік - 3 411 гривні.
ІІІ. Загальні показники бюджету:
1

2

3

4

5

6

7

388932,6

429719,5

472104,8

3863953,3 382497,6

422775,7

464701,0

6943,8

7403,8

І. Загальні граничні показники надходжень
1.

Доходи (з
міжбюджетними
трансфертами), у тому
числі:

1.1 загальний фонд
1.2 спеціальний фонд

396846,2

10450,9

6435,0

І. Загальні граничні показники видатків
1.

Видатки у тому числі:

1.1 загальний фонд
1.2 спеціальний фонд

396846,2

388932,6

429719,5

472104,8

3863953,3 382497,6

422775,7

464701,0

6943,8

7403,8

10450,9

6435,0

Обсяг доходів бюджету територіальної громади прогнозується на:
Загальний фонд:
2022 рік – 382497,6 тис. грн (зменшення до 2021 року - на 3897,7 грн (-1,0%);
2023 рік – 422775,7 тис. грн (зростання до 2022 року – на 40278,1 тис. грн
(+10,5%);
2024 рік – 464701 тис. грн (зростання до 2023 року – на 41925,3 тис. грн.
(+9,9%).
Прогноз частки трансфертів з державного бюджету міському бюджету у
фінансовому ресурсі загального фонду міського бюджету складає у 2022 році
– 30,3%, 2023 році- 29,8%, 2024 році- 29,1%.
Спеціальний фонд:
2022 рік – 6435,0 тис. грн (зменшення до 2021 року - на 4015,9 грн (-38,4%);
2023 рік – 6943,7 тис. грн (зростання до 2022 року – на 508,8 тис. грн (+7,9%);
2024 рік – 7403,8 тис. грн (зростання до 2023 року – на 460,0 тис. грн. (+6,6%).
ІV. Показники доходів бюджету:
Дохідну частину бюджету Гайсинської міської територіальної громади на
2022-2024 роки розраховано з урахуванням чинних норм податкового та
бюджетного законодавства, основних прогнозних показників економічного і
соціального розвитку України, виконання міського бюджету.
Пріоритетні завдання, які необхідно здійснити в рамках реалізації бюджетної
політики при наповненні бюджету громади:
- забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики,
зокрема прозорості та врахування громадської думки, під час підготовки,
прийняття і перегляду рішень про місцеві податки та збори;
- забезпечення проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення
через засоби масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та
заробітної плати, обов’язкового декларування доходів та сплати податків.
При середньостроковому плануванні на 2022- 2024 роки бюджету в дохідній
частині враховувалися фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень
платежів до бюджету:
- ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;
- ріст фонду оплати праці працівників (штатних та нештатних), зайнятих
економічною діяльністю;
ріст мінімальної заробітної плати.
Прогноз доходів місцевого бюджету на 2022-2024 роки враховує стабільність
податково-бюджетної системи, зростання надходжень до бюджету громади 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 місцевого бюджету
шляхом забезпечення надходжень до бюджету громади з урахуванням позитивної
динаміки у порівнянні з попередніми роками, підвищення ефективності та
результативності використання бюджетних ресурсів.
При формуванні дохідної частини місцевого бюджету були враховані
фактичні надходження за 2020 рік в співставних умовах, уточнені планові
показники на 2021 рік, фактичні надходження доходів бюджету за перше півріччя,
очікуване виконання бюджету за 2021 рік та прогнозні показники на 2022-2024
роки.
Обсяг доходів загального фонду міського бюджету, без врахування
міжбюджетних трансфертів, на 2022 рік розрахований у сумі 258518,0 тис. грн,
що на 10016,5 тис. грн менше порівняно з планом 2021 року. До спеціального
фонду у 2022 році прогнозується отримати 6435,1 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду міського бюджету, без врахування
міжбюджетних трансфертів, на 2023 рік розрахований у сумі 286955,0 тис. грн.,
що на 28437,0 тис. грн більше порівняно з 2022 роком. До спеціального фонду у
2023 році прогнозується отримати 4159,2 гривень.
Обсяг доходів загального фонду міського бюджету, без врахування
міжбюджетних трансфертів, на 2024 рік розрахований у сумі 319381,0 тис. грн,
що на 32426,0 тис. грн. більше порівняно з 2023 роком. До спеціального фонду у
2024 році прогнозується отримати 4575,2 тис. грн.
Доходи загального фонду бюджету Гайсинської міської територіальної
громади, без врахування міжбюджетних трансфертів, сформовані у відповідності
зі ст. 64 Бюджетного кодексу за рахунок:
1) 60 відсотків податку та збору на доходи фізичних осіб, що справляється на
території громади, який визначений в обсязі: 2022 рік – 155700,0 тис. грн.; 2023
рік – 174945,0 тис. грн., 2024 рік – 197993,0 тис. грн., що становить 60,2-62,0%
від прогнозних показників доходів, без врахування міжбюджетних трансфертів
загального фонду 2022-2024 років і являється основним бюджетоутворюючим
джерелом наповнення бюджету. Прогноз надходжень податку на доходи фізичних
осіб розрахований з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці
найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців,
підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та
посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної
тарифної сітки, рівня середньої заробітної плати, діючої ставки оподаткування
доходів фізичних осіб. Прогнозні суми податку враховують планові витрати
допомогу по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування, винагороди за
цивільно-правовими договорами, інші доходи громадян, ніж заробітна плата, за
результатами річного декларування, документальних перевірок.
Одночасно враховано ряд ризиків, які зменшать надходження зазначеного
податку (наявність переплат, зміна місцезнаходження податкових агентів,
переведення працівників на неповний робочий день (тиждень).
2) податку на майно: 2022 рік – 43048,0 тис. грн.; 2023 рік – 46258,0 тис. грн.;
2024 рік – 49544,0 тис. грн., доля якого у надходженнях доходів, без врахування
міжбюджетних трансфертів становить на рівні 15,5-16,1%, у тому числі:

• плата за землю: 2022 рік – 38870,0 тис. грн.; 2023 рік – 41660,0 тис. грн.; 2024
рік – 44460,0 тис. грн.
• податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: 2022 рік – 4153,0
тис. грн. грн.; 2023 рік – 4573,0 тис. грн.; 2024 рік – 5059,0 тис. грн.
3) єдиного податку: 2022 рік – 33230,0 тис. грн.; 2023 рік – 35940,0 тис. грн.;
2024 рік – 38820,0 тис. грн., доля у власних надходженнях бюджету дорівнює
12,2-12,8%.
Місцеві податки (плата за землю, податок на нерухоме майно, єдиний
податок) – прогнозувалися з урахуванням діючих на території Гайсинської міської
територіальної громади ставок податків, прожиткового мінімуму, мінімальної
заробітної плати, індексів споживчих цін, тощо.
4) акцизного податку: – 2022 рік – 19700,0 тис. грн.; 2023 рік – 22250,0 тис.грн.;
2024 рік – 24700,0 тис. грн., частка яких у надходженнях доходів бюджету без
врахування міжбюджетних трансфертів на рівні 7,6-7,8% і складається з
акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизними товарами (тютюн та алкоголь) та зарахування частини (13,44
відсотка) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну
територію України пального до бюджету громади з Державного бюджету;
5) інших надходжень: – 2022 рік – 6840,0 тис, грн.; 2023 рік – 7562 грн.; 2024
рік – 8324,0 тис.грн. (доля на рівні 2,6%) (це рентна плата та плата за
використання інших природних ресурсів, плата за надання адміністративних
послуг; надходження від орендної плати за комунальне майно та плати за
встановлення земельного сервітуту; податку на прибуток комунальних
підприємств та частини чистого прибутку, тощо).
Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади прогнозується
в сумі за роками: 2022 рік – 6435,0 тис. грн., 2023 рік – 6943,8 тис. грн., 2024 рік –
7403,8 тис. грн. та сформовані у відповідності зі ст. 691,71 Бюджетного кодексу.
Джерелами формування спеціального фонду є податкові, неподаткові
надходження:
- екологічний податок – 2022 рік - 292,2 тис. грн., 2023 рік – 308,0 тис. грн., 2024 рік 326,0 тис. грн.;
- грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища внаслідок господарської діяльності - 2022
рік – 25,5 тис. грн., 2023 рік – 26,7,0 тис. грн., 2024 рік –27,1 тис. грн.
- власні надходження бюджетних установ - 2022 рік – 6117,3 тис. грн., 2023 рік –
6609,1 тис. грн., 2024 рік – 7050,7 тис. грн.;
V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу,
гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи
територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій
фінансування бюджету:
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку
(спеціального фонду) на 2022 рік – 9445,000 тис. грн., на 2023 рік – 10483,950 тис.
грн., на 2024 рік – 11668,637 тис. грн.

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету:

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2022-2024
роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та
збалансованості бюджету територіальної громади, ефективне використання
бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів.
Фінансування видатків бюджету Гайсинської міської територіальної громади,
місцевих цільових програм на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках
жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане
підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх
пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.
Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:
Державне управління:
- забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого середовища,
необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав,
надання населенню місцевим самоврядуванням, утвореними установами та
організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших
послуг, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для
забезпечення здійснення власних і делегованих повноважень.
Освіта:
- забезпечення належного функціонування загальноосвітніх та дошкільних
закладів та інших закладів освіти;
- забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників споживання
енергоносіїв, в тому числі природного газу.
Охорона здоров’я:
- підвищення рівня медичного обслуговування населення,
можливостей щодо його доступності та якості;
- ефективне використання обмежених фінансових ресурсів.

розширення

Соціальний захист та соціальне забезпечення:
- поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам;
- підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт;
- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя,
підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх
соціального захисту, передусім тих, хто має дітей;
- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Культура і мистецтво:
- популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів.
Фізична культура і спорт:
- забезпечення функціонування дитячо-юнацької спортивної школи;
- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та
масовим спортом, набуття навичок здорового способу життя, зміцнення здоров’я
нації та попередження захворювань;
- забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, організація
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, підтримка спорту
вищих досягнень.

Житлово-комунальне господарство:
- забезпечення утримання в належному стані місцевих доріг;
- утримання в належному стані території громади;
- збереження та утримання на належному рівні зелених зон громади, кладовищ,
зони відпочинку, прибережної смуги, фонтанів;
- забезпечення функціонування системи вуличного освітлення.
Граничні показники видатків Гайсинської міської територіальної громади та
надання кредитів з бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів
наведено в додатку 6 до цього прогнозу. Граничні показники видатків бюджету
Гайсинської міської територіальної громади за Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування бюджету наведено в додатку 7 до цього
прогнозу.
Будівництво:
Напрями видатків на будівництво (капітальний ремонт, реконструкцію) у
2022-2024 роках, визначені місцевими (цільовими) програмами, передбачають
продовження реалізації проектів, які були розпочаті в минулі роки, що надасть
можливість поетапно завершити та ввести в експлуатацію об’єкти.
У прогнозний період буде продовжено реалізацію проектів будівництва
(капітального ремонту, реконструкції) об’єктів соціально-культурної сфери,
житлово-комунального господарства, які були розпочаті в минулі роки;
оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я,
комп’ютеризацію та інформатизацію закладів загальної середньої освіти і
комунальних закладів охорони здоров’я; інші заходи, пов'язані з розширеним
відтворенням.
Кредитування бюджету:
Надання кредитів на 2022 -2024 року не прогнозується.
VIІ. Бюджет розвитку:
Реалізація інвестиційних проектів у громаді відбувається у відповідності до
визначених пріоритетних цілей та завдань, що знайшли своє відображення у
Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади до 2030 року.
Цілеспрямована діяльність виконавчих органів міської ради направлена на
вирішення найбільш актуальних проблем та запитів громади, підвищення
інвестиційного іміджу громади, конкурентоспроможності, якості життя у громаді
через ефективне використання ресурсів.
VIІI. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами:
Бюджетним законодавством передбачено новації щодо підходів у
перерозподілі повноважень і ресурсів на національному, регіональному та
місцевому рівнях, підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів,
зміцнення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування.
Впровадження нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та
міжбюджетних
відносин
передбачає
горизонтальне
вирівнювання
податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя,
що має на меті сприяти зацікавленості місцевих органів влади залучати додаткові
надходження та розширяти наявну базу оподаткування.
Таким чином, реалізація політики децентралізації повноважень і фінансів у
середньостроковій перспективі має забезпечити місцеві бюджети власним
фінансовим ресурсом у обсязі, достатньому для виконання власних самоврядних
функцій, у першу чергу у сфері житлово-комунального господарства,

благоустрою населених пунктів, реалізації інших місцевих програм соціальноекономічного розвитку.
Показники міжбюджетних трансфертів на 2022- 2024 роки доведено листами
Департаменту фінансів вінницької обласної державної адміністрації від
15.06.2021 №02-1-23/501.
Освітня субвенція з державного бюджету Гайсинській міській територіальній
громаді складає на 2022 рік - 115728,5 тис. грн., на 2023 рік – 126751,1 тис. грн.,
на 2024 рік - 135400,5 тис.грн.
У сфері взаємовідносин державного та обласного бюджетів з бюджетом
громади у середньостроковому періоді відповідно до положень Бюджетного
кодексу України зі змінами і доповненнями передбачається подальше
реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення економічного
зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової автономності
місцевих бюджетів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції Гайсинській міській територіальній
громаді складає на 2022 рік – 1632,835 тис. грн., на 2023 рік - 1789,587 тис. грн.,
на – 2024 рік – 1911,279 тис. грн.
Інші субвенції з Кунківської та Краснопільської територіальних громад на
фінансування бюджетних установ становлять на 2022 рік – 6618,260 тис. грн., на
2023 рік – 7280,048 тис. грн., на 2023 рік – 8008,173 тис. грн.
У 2022 -2024 роках передбачається здійснити такі заходи:
підтримка стійкого економічного та соціального розвитку Гайсинської
міської територіальної громади з урахуванням збалансування загальнодержавних і
місцевих інтересів;
зміцнення інвестиційної складової місцевих бюджетів шляхом розширення
джерел формування бюджету розвитку та збільшення інвестиційних ресурсів
місцевих бюджетів;
узгодження пріоритетів та дій органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування щодо розвитку громади, зміцнення зв’язків з іншими громадами;
запровадження середньострокового бюджетного планування та програмноцільового методу на рівні місцевих бюджетів;
удосконалення механізму розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів;
забезпечення принципу субсидіарності при визначенні міжбюджетних
трансфертів між місцевими бюджетами з урахуванням критеріїв повноти надання
гарантованих послуг та наближення їх до безпосереднього споживача.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів та рівня
фінансової забезпеченості делегованих повноважень;
підвищення
конкурентоспроможності,
зростання
інвестиційної
привабливості та пожвавлення інноваційної активності в регіонах;
посилення ролі місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних
проблем соціально-економічного розвитку країни та регіонів.

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету:
В прогнозі бюджету Гайсинської міської територіальної громади на 20222024 роки наявні наступні додатки:

додаток 1 «Загальні показники бюджету»;
додаток 2 «Показники доходів бюджету»;
додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;
додаток 4 «Показники місцевого боргу»;
додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною
радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»;
додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету
головним розпорядникам коштів»;
додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;
додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі
інвестиційних проектів»
додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;
додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».
Секретар виконавчого комітету

А.П.Філімонов

