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Грудківська сільська рада

Пояснювальна записка до проекту сільського бюджету на 2020 рік

Проект рішення Грудківської сільської ради «Про сільський бюджет на 2020 
рік» розроблено відповідно до внесених Урядом до Верховної Ради України 
проекту Закону України “Про Державний бюджет на 2020 рік», ураховуючи 
положення Бюджетного кодексу України, основними прогнозними 
макропоказниками економічного і соціального розвитку України у 2020-2022 
роках, затвердженими постановою Кабінету міністрів України від 15 травня 
2019 року №555.

Соціально-економічний стан територіальної громади

Бюджет. За 9 місяців 2019 року до загального фонду місцевого бюджету 
надійшло 365,1 тис. грн власних доходів, що становить 116,4 % або на 51,6 
тис.грн більше затвердженого плану на 9 місяців. Із десяти запланованих 
джерел надходжень перевиконання склало по єдиному податку з фізичних осіб. 
Пріоритетними у виконанні Видаткової частини місцевого бюджету у 2019 році, 
як і в попередні роки, залишалися питання своєчасної виплати заробітної плати, 
проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та 
комунальні послуги, забезпечення інших виплат соціального спрямування.

Формування проекту сільського бюджету на 2020 рік здійснено з 
урахуванням тенденцій соціально-економічного розвитку сільської ради, що 
склались у поточному році, виконання сільського бюджету у 2019 році та на 
основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку 
України на 2020 рік, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 15 
травня 2019 року №555, з урахуванням очікуваних змін до законодавства щодо 
росту мінімальної заробітної плати.

Прогноз сільського бюджету на 2021-2022 роки

Процес складання прогнозу місцевого бюджету на два наступні за звітним 
періоди регламентовано частиною першою статті 75 Бюджетного кодексу 
України.



Відповідно до листа Міністерства Фінансів України від 05.09.2019 року 
№05110-14-6/22263 розмір мінімальної заробітної плати у 2021 році складе 
5003 грн.(з ростом до попереднього року на 5,9 відсотка), у 2022 році -  5290 
грн. (з ростом на 5,7 відсотка). Розмір 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної 
сітки прогнозується у 2021 році на рівні 2270 грн. (ріст 8,0 відсотка), у 2020 
році на рівні 2445 грн. (ріст 7,7 відсотка). У 2020-2021 прожитковий мінімум та 
рівень його забезпечення підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових 
пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2020 рік. 
З 1 січня 2021 року прожитковий мінімум прогнозується на рівні 2189 грн, з 1 
липня 2021 року - 2288 грн., з 1 грудня 2021 року - 2358 грн, з 1 січня 2022 
року -  2358 грн, з 1 липня 2022 року -  2464 грн, з 1 грудня 2022 року -  2530 
гривень.
Витрати сільського бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 
2021- 2022 зростатимуть у середньому на 6,5 відсотків.

Доходи сільського бюджету

Розрахунок доходів сільського бюджету на 2020 рік здійснено відповідно до 
норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України.
Дохідна частина сільського бюджету на 2020 рік сформована в загальній сумі 
531 тис. грн, у тому числі 500,0 тис. грн -  загальний фонд; 31,0 тис.грн -  
спеціальний фонд. При прогнозуванні дохідної частини бюджету враховано 
очікуване зростання діяльності приватного сектору економіки.
Основним джерелом формування спеціального фонду сільського бюджету є 
власні надходження бюджетних установ.

Видатки
Проект сільського бюджету на 2020 рік складено з урахуванням вимог 
програмно-цільового бюджетування на підставі бюджетних запитів.
Усього видатки сільського бюджету на 2020 рік складають 531,0 тис. грн., в 
тому числі: загальний фонд - 500,0 тис. грн. та спеціального фонду -  31,0 тис. 
грн.
При здійсненні розрахунків витрат на заробітну плату працівників установи 
враховано розмір мінімальної заробітної плати.
Видатки на оплату енергоносіїв і комунальних послуг розраховані з 
урахуванням фактичного споживання у 2019 році, діючих на даний час цін і 
тарифів.
Витрати на поточне утримання установ планується в оптимальних розмірах.
У цілому загальний ресурс видаткової частини сільського бюджету на 2020 рік 
сформовано, виходячи із необхідності забезпечення сталого рівня 
функціонуванщибюджетних установ.



Проект

Про сільський бюджет на 2020 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве 
самоврядування",Грудківська сільська рада
вирішила:
1. Визначити на 2020 рік:
доходи місцевого бюджету у сумі 531000 гривень, у тому числі доходи 
загального фонду місцевого бюджету - 500000 гривень та доходи спеціального 
фонду місцевого бюджету - 31000 грцзень згідно з додатком 1 до цього рішення; 
видатки місцевого бюджету у сумі 531000 гривень, у тому числі видатки 
загального фонду місцевого бюджету - 500000 гривень та видатки спеціального 
фонду місцевого бюджету - 31000 гривень;
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 2500 
гривень.
2. Визначити на 2020рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України 
захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
Оплату праці працівників;
Нарахування на заробітну плату;
Оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
Соціальне забезпечення;
3. Зазначити повноваження щодо здійснення позик на покриття тимчасових 
касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених 
видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок 
коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 
відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця 
поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
4. Забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 
чинності цього рішення;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених 
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 
коштів,
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, 
а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за 
бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких 
визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 
Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів;
4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом 
та здійснення витрат бюджету;
5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які



споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним 
видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником 
бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
6. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
7. Додатки 1-2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

І.В.Іщик



с. Грудки Додаток 1
до Проекту рішення Грудківської сільської ради 
"Про сільський бюджет на 2020 рік"

ДОХОДИ 
місцевого бюджету на 2020 рік

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів 
бюджету Усього Загальний

фонд

Спеціальний фонд

усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 - 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 498200,00 498200,00 0,00 0,00

13000000
Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів

26000,00 26000,00 0,00 0,00

13010000 Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів

26000,00 26000,00 0,00 0,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування)

26000,00 26000,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 35000,00 35000,00 0,00 0,00

14040000
Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

35000,00 35000,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 437200,00 437200,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 111800,00 111800,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

7400,00 7400,00 0,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

5400,00 5400,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 22000,00 22000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 14000,00 14000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 47000,00 47000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 14000,00 14000,00 0,00 0,00
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб : : 2000,00 2000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок 325400,00 325400,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 325400,00 325400,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження 32800,00 1800,00 31000,00 0,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької 
діяльності 800,00 800,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження 800,00 800,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 800,00 800,00 0,00 0,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської діяльності 1000,00 1000,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1000,00 1000,00 0,00 0,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних 
послуг 1000,00 1000,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 31000,00 0,00 31000,00 0,00

25010000
Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно 
із законодавством

31000,00 0,00 31000,00 0,00

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю 16000,00 0,00 16000,00 0,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 15000,00 0,00 15000,00 0,00
Усього доходів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) 531000,00 500000,00 31000,00 0,00

X Разом доходів 531000,00 500000,00 31000,00 0,00

Омашил



с. Грудки Додаток 2
до Проекту рішення Грудківської сільської ради 
"Про сільський бюджет на 2020 рік"

РОЗПОДІЛ •
видатків місцевого бюджету на 2020 рік

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
Функціональної 

класифікацій 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ

V1
усього видатки

споживання

3 НИХ

видатки
розвитку усього

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки
споживання

з н и х

видатки
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
0100000 Грудківська сільська рада 500000,00 500000,00 384000,00 25520,00 0,00 31000,00 0,00 31000,00 0,00 8000,00 0,00 бЗЮООуОО
0110000 Грудківська сільська рада 500000,00 500000,00 384000,00 25520,00 0,00 31000,00 0,00 31000.00 0,00 8000,00 0,00 531000,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

500000,00 500000,00 384000,00 2552С:00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 2000,00 0,00 515000,00

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16000,00 0,00 16000,00 0,00 6000,00 0,00 16000,00

X X X Усього 500000,00 5й0000,00 384000,00 25520,00 0,00 31000,00 0,00 31000,00 0,00 8000,00 0,00 531000,00


