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ПРОГНОЗ 
 

селищного бюджету Воронізької селищної ради Шосткинського району на            

2021-2022 роки. 

   

 

Прогноз селищного бюджету Воронізької селищної ради Шосткинського 

району на 2021-2022 роки (далі прогноз) розроблений на основі норм чинного  

Бюджетного та  Податкового кодексів України та інших законодавчих актів. 

 

Основним завданням  Прогнозу є: 

- підвищення результативності та  ефективності бюджетних видатків; 

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витраченням 

бюджетних коштів. 

Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку 

селища, індикативні прогнозні показники бюджету  Воронізької селищної ради 

за основними видами доходів, фінансування та  видатків, взаємовідносини 

бюджету селища з державним бюджетом  та іншими місцевими бюджетами. 

Прогноз бюджету Воронізької селищної ради  базується на принципах 

збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності. 

Індикативні прогнозні показники селищного бюджету є основою для 

складання головним розпорядником бюджетних коштів планів своєї діяльності 

на 2021 та 2022 роки. 

При здійсненні прогнозу селищного бюджету  на 2021- 2022 роки 

застосовані такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального 

розвитку України: 

- ( індекс споживчих  цін , індекс цін  виробників), під час розрахунку 

враховано такі соціальні стандарти, як мінімальна заробітна плата ( з січня 

2021 року- 5003 грн., з січня 2022 року – 5290,00грн.), посадовий оклад 

працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: ( з січня 2021 року- 

2102грн; з січня 2022 року- 2270 грн). 

Прогноз доходів селищного бюджету на 2021-2022 роки враховує 

стабільність податково-бюджетної системи, зростання надходжень до бюджету  

Воронізької селищної ради та підвищення життєвого рівня населення 

громадян. 

При формуванні дохідної частини селищного бюджету були враховані 

фактичні надходження за  2018 рік, планові показники на 2019 рік та прогнозні 

показники на 2020 рік. 

Обсяг  доходів на 2021 рік – 11976300,00грн. ( зростання на 7,3%) в 

порівнянні з плановими  показниками 2020 року. 



Обсяг доходів загального фонду – 11740600 грн. в т. ч. власних та 

закріплених доходів -6159700,00грн., обсяг доходів спеціального фонду- 

235700,00грн. 

Обсяг  доходів на 2022 рік – 12683300,00грн. (зростання на 5,9 %) в 

порівнянні з плановими  показниками 2021 року. 

Обсяг доходів загального фонду - 11976300,00 грн. в т. ч. власних та 

закріплених доходів - 6581500,00грн., обсяг доходів спеціального фонду- 

251800,00грн. (Додаток 1) 

Прогнозні показники видатків селищного бюджету на 2021-2022 роки 

розроблені на основі показників дохідної частини бюджету селищної ради. 

В першу чергу в них враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу 

України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на 

оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків на 

комунальні витрати (електроенергія, тепло, вода, послуги зв’язку), які 

споживаються бюджетними установами.  

Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для 

забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально-культурної 

сфери, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених 

категорій громадян, підтримку в належному стані об’єктів житлово-

комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури селища, 

впровадження заходів  з енергозбереження, а також виконання в межах 

фінансових можливостей місцевих програм. (Додаток 2) 

Прогноз включає показники міжбюджетних трансфертів селищного 

бюджету до місцевих бюджетів інших рівнів. 

Взаємовідносини селищного бюджету з місцевими бюджетами інших 

рівнів, будуть здійснюватися  через механізм передачі відповідних 

міжбюджетних трансфертів, визначених статтею 101 Бюджетного кодексу 

України. 

 

Органи місцевого самоврядування 

      

Пріоритетними завданнями апарату  селищної  ради є забезпечення 

здійснення повноважень, наданих Конституцією України, Законами України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами. 

У 2021 - 2022 роках планується здійснити такі заходи: організаційне, 

правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення 

діяльності  селищної ради. 

 

Основними результатами є: 

- населенню постійно надаються якісні адміністративні послуги; 

- населення проінформовано про діяльність органів влади. 

 

 

 



Освіта 

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення рівного доступу 

громадян селища до якісної дошкільної освіти, модернізація системи 

дошкільної  освіти, забезпечення формування системи дошкільних закладів 

для надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів. 

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 

- запровадження інформаційно–комунікаційних технологій у дошкільних  

закладах; 

- розвиток дошкільної освіти.  

 

Основними результатами, яких планується досягти:  

- створення належних умов для перебування та виховання дітей, забезпечення 

розвитку дошкільної освіти, навчання та ранньої адаптації дітей дошкільного  

віку; 

- створення сприятливих умов для якісного харчування дітей; 

- підвищення соціального статусу  вихователів. 

- створення сприятливих умов по підвезенню дітей з віддалених районів 

селища до школи. 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

      

Пріоритетним  завданням  у сфері соціального захисту та соціального 

забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на  

підтримку соціально вразливих верств населення. 

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 

- забезпечення  підвищення  рівня  охоплення  соціальною  підтримкою 

незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних 

коштів;  

-  забезпечення своєчасності отримання громадянами соціальних  гарантій 

ветеранів війни, громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

- забезпечення вирішення інших соціальних проблем по заявах громадян; 

- забезпечення соціального захисту учасників бойових дій, членів  Їх сімей та 

членів сімей загиблих воїнів. 

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 

- надання одноразової грошової допомоги в зв’язку з тяжкою або 

тривалою хворобою, скрутним матеріальним становищем; 

- надання допомоги у разі стихійного лиха та непередбачених ситуацій, 

внаслідок чого заподіяно шкоду майну та здоров’ю постраждалих; 

- виплата допомоги на поховання осіб, незастрахованих в системі 

соціального страхування; 

- надання допомоги пільговим категоріям населення; 

- створення сприятливих умов для оздоровлення дітей в літній період в 

дитячих  садках. 

 



Основними результатами, яких планується досягти:  

- підвищення соціального статусу: ветеранів війни, учасників бойових дій 

та  ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи; 
- надання різних допомог незахищеним мешканцям територіальної 

громади. 
 

Культура 

       

Пріоритетом розвитку у цій сфері є забезпечення збереження культурних 

надбань, створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення 

культурного рівня громадян. 

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 

- розвиток культури та культурного розмаїття; 

- розвиток і збереження національних традицій та звичаїв; 

- збереження пам’яток архітектури. 

 

Основними результатами, яких планується досягти:  

- утворення аматорських колективів, громадських об’єднаннь; 

- зберегти пам’яти архітектури та культури; 

- розвинути туризм. 

 

Житлово-комунальне господарство 

 

 Пріоритетним  завданням   житлово-комунального господарства  є 

підвищення ефективності управління бюджетними коштами, підтримку 

благоустрою селища. 

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 

- комплексний благоустрій території  селища; 

- поточний ремонт та очищення колодязів громадського користування ; 

- забезпечення якісного  зовнішнього освітлення; 

- поліпшення стану автомобільних доріг . 

 

Основними результатами, яких планується досягти:  

- забезпечення комфортного проживання громадян на території селищної 

ради. 

 

 

Заходи з землеустрою 

 

Пріоритетним  завданням   у цій сфері є  проведення інвентаризації 

земель та розробка проектів землеустрою. 

 У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 

- проведення інвентаризації земель. 

 

Основними результатами, яких планується досягти:  



- збільшення дохідної частини селищного бюджету. 

 

Охорона навколишнього природнього середовища 

 

Пріоритетними напрямками екологічної політики селищної ради є: 

- екологічно-просвітницька робота з мешканцями селища, з метою виховання 

дбайливого ставлення до природи, формування екологічної культури 

населення; 

- охорона і раціональне використання земель; 

- роботи з екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізація, 

знешкодження та захоронення відходів; 

 - запобігання забрудненню підземних та поверхневих вод. 

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 

- озеленення територій; 

- придбання обладнання для очистки стічний вод; 

- здійснення заходів щодо захисту життєвого середовища від шкідливого 

впливу техногенних і соціально-побутових факторів, небезпечних 

природних явищ. 

 

Основними результатами є: 

- покращання екологічного стану навколишнього середовища. 

 

 

 

Селищний голова                                                    В.Ю.Ястребов 


