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17 листопада 2021 року 

Про хiд формування проекту бюджету 
Лпинськот селищног територгально; громади 
на 2022 рiк 

Вiдповiдно до Плану захошв щодо складання проекту бюджету 
Лггинськот селищног територгально; громади на 2022 рiк, затверджений 
ргшенням виконавчого комiтету вiд 21.04.2021 № 105, заслухавши та 
обговоривши iнформацiю начальника фiнансового вiддiлу Лггинськог селищнот 
ради Афанасьевог Л .В., керуючись статтею 52 Закону Украгни «Про мiсцеве 
самоврядування в Украпп», виконавчий комiтет селишнот ради: 

ВИРIШИВ: 

1. Iнформацiю начальника фiнансовоrо вiддiлу Афанасьсвот Л.В взяти 
до вгдома. 

2. Структурним пiдроздiлам селишног ради, rоловним розпорядникам 
бюджетних коштiв: 

2.1 продовжити безумовне виконання Плану заходiв щодо складання 
проекту бюджету Лггинськог селишнот територ.альнот громади на 2022 рiк; 

2.2 надати фiнансовому вiддiлу Лпинськот селищно: ради обrрунтованi 
розрахунки потреби бюджетних асигнувань заrальноrо фонду в розрiзi кодiв 
функцiонально'i та економiчно'i класифiкацi'i з поясненням по кожному коду; 

2.3 в разi необхiдностi пiдrотувати проекти рiшень селищног ради 
мiсцевих цiльових програм, термiн дi"i яких зак.нчуеться у 2021 роцi або 
фiнансовi показники яких не вiдповiдають потребi; 

2.4 здiйснити аналiз прогнозу власних надходжень бюджетних установ, 
обгрунтування 'ix використання, направивши кошти в першу чергу на заробiтну 
плату та комунальнт послуги; 

2.5 опрацювати пропозицп до проекту бюджету, поданi мешканцями 
громади щодо доцiльностi та законностi проведення видаткiв та врахувати 'ix 
про поданнi бюджетного запиту. 

3. Фiнансовому вiддiлу Лпинськог селищнот ради: 
3.1 здiйснити формування показникiв проекту бюджету з урахуванням 

вимог Бюджетного та Податкового кодексiв Украгни iз внесеними змiнами, 



iнших законiв та законодавчих актiв, що стосуються мiсцевих бюджетiв та 
мiжбюджетних вiдносин, Закону Украгни «Про Державний бюджет Украгни на 
2022 рiк»; 

3.2 подати пiдготовлений проект рiшення про мiсцевий бюджет на 2022 . . . 
р1к на чергове засгдання виконавчого комггету. 

4. 

Тетяна ГОЛОВАЩЕНКО 



Iнформацiя 

щодо формування проекту бюджету Лггинськог селищнот територгальног 
громади на 2022 рiк 

Процедура формування бюджету на наступний рiк визначена статтями 
75-77 Бюджетного кодексу Укразни, а також Бюджетним регламентом, 
затвердженим рiшенням 5 сесй селищнот ради 8 скликания вiд 09.04.2021 
№ 206. Вiдповiдно до зазначених документiв, схвалити проект бюджету на 
2022 рiк та затвердити його селищною радою необхiдно до 25 грудня 
поточного року. Процес формування бюджету громади на 2022 рiк розпочався 
з прийняттям рiшення виконавчого комiтету Лпинськог селищнот ради вiд 
21.04.2021 № 105, в якому намiчений цiлий ряд заходiв, виконання яких мае 
забезпечити складання збалансованого проекту бюджету громади i який 
потребуе чпкот та злагодженог спiвпрацi мiж усiма учасниками бюджетного 
процесу задля збалансованого розвитку територтальног громади. 

02 листопада поточного року Верховна Рада Украгни схвалила в першому 
читаннт проект Закону У крагни «Про Державний бюджет У кратни на 
2022рiк». 

Так, у статтях 7 i 8 законопроекту передбаченi соцiальнi таранти на 2022 
ргк, зокрема: 

- прожитковий мгнтмум для працездатних осiб - 2481 грн. (з двоетапним 
пiдвищення протягом року); 

- прожитковий мiнiмум для осiб, якi втратили працездатнiсть - 1934 грн.; 
' 

- мiнiмальна заробiтна плата - 6500 грн. з 1 сiчня та 6700 грн. з 1 жовтня. 

Рiст мiнiмальноi" заробпног плати до рiвня мiнiмальноi' заробгтног плати 
поточного року в середньому становить 108,4 %. 

Зазначеним законопроектом передбаченi прямi мiжбюджетнi трансферти 
для бюджету Лпинсъко) селищног територгальног громади, зокрема: 

- освiтня субвенцiя - 76889,8 тис.грн.; 

- базова дотацiя - 4933,5 тис.грн. 

Крiм того, пiд час планування мiсцевих бюджетiв доцiльно керуватися 
. . . . 

основними прогнозними макропоказниками економгчного 1 сошального 
розвитку Украгни, визначеними Бюджетною декларашею, схваленою 
постановою КМУ вiд 31.05.2021 № 548. Вiдповiдно до даного документа 
прогнозустъся зростання ВВП в середньому на 3,8 %, iндекс споживчих цiн у 
наступному роцi очгкуеться на рiвнi 106,2 %, iндекс цiн виробникiв - 107 ,8 %, 
обмiнний курс гривнi до долара США - на рiвнi 28,6 грн. 



- 
Щодо формування дохiдно1 частини бюджету громади, то основним 

джерелом доходiв загального фонду е податок на доходи фiзичних осiб, який 
становить приблизно 58,9 % власних та закрiплених доходiв. Прогнознi обсяги 
податку на доходи фiзичних осiб визначено в сумi 69,2 млн. грн., що на 108,3 
% бiльше очiкуваних надходжень до кiнця 2021 року. Прогнознi надходження 
по iнших податках i зборах розраховано, виходячи з наявнот податковог бази . . . з урахуванням встановлених селищною радою ставок мгсцевих податюв 1 

зборiв. 
Протягом листопада мiсяця фiнансовим вiддiлом зшиснювався аналiз 

поданих головними розпорядниками бюджетних коштiв бюджетних запитiв 
щодо врахування в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату 
працi працiвникiв бюджетних установи вiдповiдно до умов оплати пращ та 
розмiру мтнтмальног заробiтно1 плати, на проведения розрахунюв за 
електричну та теплову енерпю. 

Так, вiдповiдно до обгрунтованих розрахункiв головних розпорядникiв, 
84 % ycix видаткiв становить заробiтна плата з нарахуванням працiвникiв 
бюджетних установ. У зв'язку iз стрiмким зростанням тарифiв на природнiй 
газ та електричну енергiю, видатки на оплату енергоноспв зросли на 41 % вiд 
видаткiв поточного року та становлять 8,6 % вiд загального обсягу видаткiв. 

Сума асигнувань на придбання продуктiв харчування в закладах освiти 
розрахована, виходячи з дiючих натуральних та грошових норм забезпечення 

Лариса АФАНАСЬ€ВА Начальник фiнансового вiддiлу 

. . . . одиниш контингенту тз застосуванням прогнозного тндексу споживчих шн до 
попереднього року. 

Bci iншi видатки запланованi на реалiзацiю мiсцевих програм соцiально- 
економiчного розвитку територтальног громади на мтнгмально необхiдному 
ргвнт з урахування рацюнального та економного споживання. 
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