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УКРАЇНА 

 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

  

16.09.2020 р. 
№ 145 

  

Про хід виконання Плану заходів щодо складання проекту 

бюджету Літинської селищної об’єднаної територіальної  

громади на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022- 2023 роки  

 

 

Процедура  формування бюджету на наступний  рік визначена  статтями 

75-77 Бюджетного кодексу України, а також Бюджетним регламентом 

проходження бюджетного процесу Літинської селищної ради, затвердженого 

рішенням 8 сесії селищної ради 7 скликання від 25.03.2020 р. № 191. 

Відповідно до зазначених документів схвалити проект бюджету на 2021 рік та 

затвердити його селищною радою необхідно до 25 грудня поточного року. 

14 вересня Верховна Рада України  отримала  проект  Закону України  

«Про Державний бюджет України на 2021рік». 

 Так, у статтях 7 і 8 законопроекту передбачені соціальні гарантії на 2021 

рік, зокрема: 

- прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2270 грн. (з двоетапним  

підвищення протягом року); 

- прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 1769 грн.; 

- мінімальна заробітна плата – 6000 грн. з 1 січня та 6500 грн. – з 1 липня. 

Ріст мінімальної заробітної плати до рівня мінімальної заробітної плати 

поточного року в середньому становить 130 %. 

Зазначеним законопроектом передбачені прямі міжбюджетні трансферти 

для бюджету Літинської селищної об’єднаної територіальної громади, 

зокрема: 

  - освітня субвенція – 77 132,1 тис.грн.; 

-  базова дотація – 5720,7 тис.грн.  

 

 Крім того, під час планування місцевих бюжетів доцільно керуватися 

основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального  

розвитку України на 2021-2023 роки, затвердженими постановою КМУ від 

29.07.2020 р.  № 671. Відповідно до даного документа прогнозується 
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зростання ВВП в середньому на 4,5 %, індекс споживчих цін  у наступному 

році очікується на рівні 107,3 %, обмінний курс гривні до долара США - на 

рівні 29,1 грн. 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового 

відділу Афанасьєвої Л.В.  про хід виконання плану заходів щодо складання 

проекту бюджету Літинської обєднаної територіальної громади на 2021 рік та 

прогнозу на 2022-2023 роки, виконавчий комітет Літинської селищної ради 

зазначає, що процес формування спільного бюджету територіальних громад, 

що увійдуть до складу майбутньої Літинської ОТГ, розпочато. Керуючись 

статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет селищної ради ВИРІШИВ:  

 

1. Інформацію начальника фінансового відділу Афанасьєвої Л.В. про хід 

виконання плану заходів щодо складання проекту бюджету на 2021 рік та 

прогнозу на 2022-2023 роки взяти до відома. 

2. Головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної 

громади під час складання бюджетних запитів: 

- забезпечити першочергове планування видатків, виконання яких є 

основню функцією і завданням розпорядника коштів; 

- здійснити оптимізацію видатків на утримання галузей та 

фінансування програм, затверджених селищною радою, шляхом виключення 

непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують 

виконання основних функцій та завдань розпорядників коштів; 

- забезпечити неухильне дотримання вимог частини першої статті 51 та 

частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України; 

- врахувати встановлені нормативно-правовими актами умови оплати праці 

працівників галузей бюджетної сефри;  

- не передбачати кошти на фінансування видатків бюджету, повноваження 

з виконання яких не визначені Бюджетним кодексом України, нормативно-

правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України; 

- здійснити заходи щодо визначення системних напрямків 

упорядкування та оптимізації мережі, штатів та контингентів бюджетних 

установ соціально-культурної сфери, які утримуються за рахунок коштів 

бюджету громади; 

- надати пропозиції щодо трансформування мережі бюджетних установ 

в установи нового типу, спроможні надавати якісні послуги на рівні 

європейських стандартів. 

3. Робочій групі по складанню бюджету Літинської ОТГ на 2021 рік та 

прогнозу на 2022-2023 роки: 

- надати прогнозні показники програми соціально-економічного 

розвитку Літинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2021 рік в 

розірізі основних галузей економіки, а також основні прогнозні показники 

економічного і соціального розвитку громади на наступні два роки з 

урахуванням оцінки досягнутого рівня розвикту економіки і соціальної сфери, 
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впливу зовнішніх факторів, очікуваних тенденцій, зміни впливу цих факторів 

у перспективі; 

- надати інформацію щодо укладених договорів оренди та прогнозних 

сум надходжень від продажу земель несільськогосподарського призначення та 

інших платежів, контроль за якими закріплено за селищною радою;  

4. Рекомендувати головам сільських рад, території яких включені до 

Літинської селищної обєднаної територіальної громади відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 р. № 707-р «Про 

визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Вінницької області»: 

- долучитися до роботи Робочої групи з питань формування бюджету 

Літинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2021 рік; 

- надати перелік закладів та обєктів, що будуть передані із 1 січня 2021 

року на фінансування з бюджету Літинської ОТГ; 

- надати пропозиції до видаткової частини бюджету на 2021 рік щодо 

покращення соціальної інфраструктури територіальної громади; 

- здійснити заходи щодо погашення кредиторської та дебіторської 

заборгованості; 

 5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  

 

 

Селищний голова      Анатолій БИЧОК 
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