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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі передбачає складання прогнозу 

бюджету  на наступні за плановим  два бюджетні періоди (ч.9 ст.20 Бюджетного кодексу 

України). 

Прогноз сільського бюджету Новомар’ївської сільської ради на 2021 та 2022 роки 

(далі – Прогноз сільського бюджету ) розроблено та сформовано з урахуванням змін, 

внесених до Податкового і Бюджетного кодексів України, положення проектів Законів 

України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України» та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих 

бюджетів та міжбюджетних відносин, макропоказники економічного і соціального 

розвитку України на 2020 - 2022 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України 

від 15.05.2019                  № 555  «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2020 - 2022 роки» (зі змінами) та перспектив соціально - 

економічного розвитку району.  

Складання прогнозу сільського бюджету на наступні за плановим два бюджетні 

періоди здійснюється на підставі діючих положень бюджетного та податкового 

законодавства, а також з урахуванням засад та принципів формування бюджетів, які 

зазначених Кабінетом Міністрів України. 

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого 

механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними 

цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення 

прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики. 

 

2. ІНДИКАТИВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ СІЛЬСЬКОГО 
БЮДЖЕТУ  

 
Головним  завданням розвитку  Новомар’ївської сільської ради в 

середньостроковому періоді є забезпечення стабілізації економіки та зростання добробуту 

і підвищення якості життя населення на базі інвестиційної складової, що є передумовою 

для розв’язання соціально-економічних проблем та позитивних зрушень в економіці. 
При формуванні  прогнозу  сільського бюджету враховано особливості, що 

доведені Міністерством фінансів України відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу 

України : 

Показники 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

1 2 3 4 

Мінімальна заробітна плата:  

– з 1 січня року (гривні)  

– темпи росту (відсоток)  

 

4723,0 

13,2 

 

5003,0 

5,9 

 

5290,0 

5,7 



Посадовий оклад працівника І тарифного  

розряду Єдиної тарифної сітки:  

– з 1 січня року (гривні)  

– темпи росту (відсоток)  

 

2102,0 

9,4 

 

2270,0 

8,0 

 

2445,0 

7,7 

 

Прожитковий мінімум в розрахунку на одну 

особу: 

– з 1 січня року (гривні)  

– з 1 липня року (гривні)  

– з 1 грудня року (гривні)  

 

 

 

2027,0 

2118,0 

2189,0 

 

 

2189,0 

2288,0 

2358,0 

 

 

2358,0 

2464,0 

2530,0 

 

Основними завданнями прогнозу сільського бюджету є підвищення результативності 

та ефективності бюджетних видатків. Метою середньострокового бюджетного 

прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, 

встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у 

середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності 

бюджетної політики Новомар’ївської сільської ради. 
Прогноз сільського бюджету включає в себе індикативні прогнозні показники 

економічного і соціального розвитку сільської ради за основними видами доходів, 

фінансування, видатків. 

  На середньострокову перспективу основними завданнями сільського бюджету є: 

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування 

дієвих методів економії бюджетних коштів; 

- активізація підприємницького потенціалу, підвищення податкоспроможності;                           

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання 

заходів передбачених місцевими бюджетними програмами; 

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;              

- підтримка економічного зростання сільської ради, підвищення рівня прозорості та 

раціональності бюджетного процесу, зміцнення фінансово-економічної самостійності 

сільського бюджету. 

- запровадження дієвих заходів з енергозбереження в установах, які 

фінансуються з сільського бюджету. 

 
3. ЗАГАЛЬНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ 

НОВОМАР’ЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  
 
Головним  завданням розвитку сільського бюджету в середньостроковому періоді є 

забезпечення стабілізації економіки та зростання добробуту і підвищення якості життя 

населення на базі інвестиційної складової, що є передумовою для розв’язання соціально-

економічних проблем та позитивних зрушень в економіці. 
 

Загальні показники  районного бюджету Братського району 
  на 2021 - 2022 роки , (тис. грн.) 

Найменування 
показника 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

(факт) (очікувані) (план) (прогноз) (прогноз) 

1 2 3 4 5 6 

І Загальні показники надходжень 



Доходи (з 
міжбюджетними 
трансфертами) 

8235.4 9165.3 29404.06 30563.6 33167.66 

Загальний фонд 7885.7 8152.9 29276.06 30429.2 33025.46 

Спеціальний фонд 349.7 1012,4 128,0 134,4 142,2 

Дефіцит / 
профіцит 

0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

Загальний фонд 0,0 -858,8 320,0 0,0 0,0 

Спеціальний фонд 0,0 0,0 -320,0 0,0 0,0 

ІІ Загальні показники видатків  

Видатки 6120.8 9044,0 29404.06 30563.6 33167.66 

Загальний фонд 5332.5 7908,3 29276.06 30429.2 33025.46 

Спеціальний фонд 788.3 1135,7 448,0 134,4 142,2 

Разом по розділу 
ІІ 

6120.8 9044,0 29404.06 30563.6 33167.66 

 
Прогнозні показники сільського бюджету розраховані на принципі обґрунтованості 

видатків та призведе до підвищення результативності та ефективності витрачання 

бюджетних коштів, посилення бюджетної  дисципліни, покращить спрямування  

фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для 

забезпечення динамічного розвитку сільської ради. 

 
4. ДОХОДИ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ НОВОМАР’ЇВСЬКОЇ                         

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
НА 2021 ТА 2022 РОКИ 

 
При розрахунку прогнозу  доходів сільського бюджету на 2020-2022 роки 

враховувалися основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України, 

схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555  «Про схвалення 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки» (зі змінами), 

норми податкового та бюджетного законодавства, Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2020 рік». 

При середньостроковому плануванні  сільського бюджету в дохідній частині 

враховувалися фактори впливу на збільшення  надходжень платежів до бюджету: 

- ріст мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2020 року – 4 723,00 грн.); 

- підвищення з 1 січня 2020 року рівня прожиткового мінімуму                 

( 2 102,00 грн.); 

- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами                 

2018 року та 11 місяців 2019 року. 

Доходи  сільського бюджету  на 2020 – 2022 роки, (тис. грн.) 

Найменування показника 
2018 рік 
(факт) 

2019 рік 
(очікувані) 

2020 рік 
(проект) 

2021 рік 
(прогноз) 

2022 рік 
(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 

податкові надходження 
 

5834,26 6409,714 14602,0 16696,69 18234,754 



загальний фонд 5826,451 6409,714 14602,0 16696,69 18234,754 

спеціальний фонд 7,809 - -   

неподаткові надходження 
 

153,019  132,2 138,81 147,746 

загальний фонд 10,643 4,196 4,2 4,41 5,55 

спеціальний фонд 142,376 147,0 128,0 134,4 142,196 

всього доходів 
5987,279 6560,91 14734,2 16835,5 18382,5 (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) 

загальний фонд 5837,094 6413,91 14606,2 16701,1 18240,304 

спеціальний фонд 150,185 147,0 128,0 134,4 142,196 

офіційні трансферти 2047,075 2734,1 14669.86 13728,1 14785,16 

загальний фонд 2047,075 1739,1 14669.86 13728,1 14785,16 

спеціальний фонд  995,0 -   

Разом доходів 8034,354 9295,01 29404.06 30563,6 33167,66 

загальний фонд 7884,169 8152,91 29276.06 30429,2 33025,46 

спеціальний фонд 150,185 1142,0 128,0 134,4 142,196 

      

      

      

 
Прогноз доходів сільського бюджету на 2021-2022 роки розроблено з урахуванням 

заходів, спрямованих на реалізацію бюджетно-податкової політики, впровадження 

економічних реформ з метою встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу, 

оптимізацію інвестиційних процесів та з урахуванням норм чинного податкового, 

бюджетного законодавства, зокрема в частині податкових та неподаткових надходжень. 

Враховуючи чинні норми законодавства загальні прогнозні показники доходів сільського 

бюджету на 2020-2022 роки зростають. 

 
Загальні показники доходів  районного бюджету  Братського району у                      

2020 - 2022 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 
показника 

2019 2020 рік  2021 рік  2022 рік  

очікувані прогноз 

відхилення до 
очікуваних 2019 

року прогноз 

відхилення до 
попереднього 

року прогноз 

відхилення до 
попереднього 

року 

+/- % +/- % +/- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сільський 
бюджет, 
всього: 

9295,1 29404.06 19962,0 214,7 30563,6 1306,5 4,5 33167,66 2604,06 8,5 

загальний 

фонд, в т.ч: 
6413,9 14606,2 8192,29 127,8 16701,1 2094,9 14,3 18240,3 1539,2 9,2 

податкові 

надходження 
6409,7 14602,0 8192,29 127,8 16696,7 2094,7 14,3 18234,75 1538,05 9,2 

неподаткові 

надходження 
4,2 4,2 0, 0 4,41 0,21 5 5,55 1,14 25,8 

трансферти 1739,1 14669.86 12930.76 735,1 13728,1 794,8 -5,5 14785,16 1057,06 7,6 



спеціальний 

фонд в т.ч. 
1142,0 128,0 -1014  134,4   142,2 7,8 5,8 

неподаткові 

надходження 147,0 128,0 
19 14,8 

134,4 
 5 142,2 7,8 5,8 

трансферти 995,0 0,0 -995,0 -100,0 0,0 0,0  0,0 0,0  

 
 

 

Прогноз доходів сільського бюджету на 2021 та 2022 роки розроблено відповідно до  

очікуваних надходжень 2019 року, без врахування трансфертів з державного та місцевого 

бюджетів, показники яких доводяться до відома протягом  бюджетного періоду, та  прогнозних 

показників доходів  на 2020 рік. 

 
Загальні показники доходів  сільського (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

у 2020 - 2022 роках, (тис. грн.) 
 

Найменування 
показника 

2019 2020 рік  2021 рік  2022 рік  

очікувані прогноз 

відхилення до 
очікуваних 2019 

року прогноз 

відхилення до 
попереднього 

року прогноз 

відхилення до 
попереднього 

року 

+/- % +/- % +/- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сільський 
бюджет, всього: 

6560,9 14734,2 8173,3 124,6 16835,5 2101,3 14,3 18382,5 1547,0 9,2 

загальний фонд, 

в т.ч: 
6413,9 14606,2 8192,3 127,8 16701,1 2094,9 14,3 18240,3 1539,2 9,2 

податкові 

надходження 
6409,7 14602 8192,3 127,8 16696,7 2094,7 14,3 18234,75 1538,05 9,2 

неподаткові 

надходження 
4,2 4,2 0 0 4,41 0,21 5 5,55 1,14 25,85 

спеціальний 

фонд в т.ч. 
147,0 128,0 -19 

-
12,93 

134,4 6,4 5 142,2 7,8 5,8 

неподаткові 

надходження 
147,0 128,0 -19 

-
12,93 

134,4 6,4 5 142,2 7,8 5,8 

 
Прогноз доходів загального фонду сільського бюджету (без урахування трансфертів) 

на 2021 рік складає  16835,5 тис.грн., приріст надходжень до проекту на 2020 рік 

становить 2101,3 тис.грн.  або  14,3 відсотків, а у 2022 році приріст до прогнозних 

показників на 2021 рік прогнозується на суму 1547,0 тис.грн. або  9,2 відсотків. 

У 2021 році показники доходів спеціального фонду  сільського бюджету  (без 

урахування міжбюджетних трансфертів) прогнозуються в розмірі 134,4 тис.грн., тобто 

приріст до проекту на 2020 рік складає 6,4 тис.грн. або  5 відсотків,  а у                 

2022 році показники збільшаться на 7,8 тис.грн. або 5,8 відсотків порівняно з прогнозними 

показниками на 2021 рік за рахунок очікуваного збільшення власних надходжень. 
 

 

 

 

 

 



 

Індикативні прогнозні показники дохідної частини сільського бюджету (без 
урахування трансфертів)  

на 2021-2022 роки (тис. грн.)                                                         

Найменування показника 

2020 рік  2021 рік  2022 рік  

прогноз прогноз 

відхилення до 
попереднього року прогноз 

відхилення до 
попереднього 

року 

+/- % +/- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Податок та збір на доходи 

фізичних осіб  
8109,45 8612,2 502,75 6,2 9390,63 778,43 9,03 

Акцизний податок з 

реалізації суб’єктами 

господарювання  

роздрібної торгівлі 

підакцизни товарів 

68,5 70,2 1,7 2,5 75,0 4,8 6,8 

Плата за надання 

адміністративних послуг 
4,2 4,41 0,21 5 5,55 1,14 25,8 

Надходження від орендної 

плати за користування 

майном бюджетних 

установ 

2777,55 3471,94 694,39 25 3796,36 

 

 

324,42 

9,3 

Інші надходження 5,0 6,2 1,2 24 6,5 0,3 4,8 

Єдиний податок 3641,5 4536,15 894,65 24,6 4966,26 430,11 10,9 

Всього 14606,2 16701,1 2094,9 14,3 18240,3 1539,2 9,2 

Основними джерелами формування  прогнозу дохідної частини загального фонду 

сільського бюджету у 2021-2022 роках  є податок на доходи фізичних осіб ( у                 

2021-2022 роках становить 51,5 відсотки до загального обсягу доходів),орендна плата за 

користування майном бюджетни установ – 20,8%,єдиний податок – 27,2%.  

 
5. ВИДАТКИ  ПРОГНОЗУ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ 

НОВОМАР’ЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2021- 2022 РОКИ 
Пріоритетними напрямами розвитку сільської ради на 2021-2022 роки залишаються: 

забезпечення умов для соціально-економічного зростання в усіх галузях і сферах 

діяльності, модернізація інфраструктури, зростання надходжень до бюджету ради шляхом 

підвищення життєвого рівня населення громади. 

Прогноз розроблений на основі положень Бюджетного кодексу України, 

Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 

року № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 

2020-2022 роки», листів Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263 

«Про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу 

місцевого бюджету на 2021-2022 роки»; від 18.10.2019 № 05110-14-6/26381 «Про обсяги 

міжбюджетних трансфертів на 2021-2022 роки у розрізі місцевих бюджетів», 

рекомендацій Міністерства фінансів України щодо складання проектів місцевих бюджетів 

на середньострокову перспективу, основних показників економічного і соціального 

розвитку району. 

При формуванні видаткової частини прогнозу  бюджету Новомар’ївської сільської 

ради враховано особливості, які доведені Міністерством фінансів України відповідно до 

статті 75 Бюджетного кодексу України : 

 



 

Показники 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Мінімальна заробітна плата:  

– з 1 січня року (гривні)  

– темпи росту (відсоток)  

 

4723,0 

13,2 

 

5003,0 

5,9 

 

5290,0 

5,7 

Посадовий оклад працівника І тарифного  

розряду Єдиної тарифної сітки:  

– з 1 січня року (гривні)  

– темпи росту (відсоток)  

 

 

2102,0 

9,4 

 

2270,0 

8,0 

 

2445,0 

7,7 

 

1 2 3 4 

Прожитковий мінімум в розрахунку на одну 

особу: 

– з 1 січня року (гривні)  

– з 1 липня року (гривні)  

– з 1 грудня року (гривні)  

 

 

 

2027,0 

2118,0 

2189,0 

 

 

2189,0 

2288,0 

2358,0 

 

 

2358,0 

2464,0 

2530,0 

 
Враховуючи норми бюджетного законодавства, з урахуванням внесених змін, 

вимоги Уряду щодо посилення відповідальності місцевих органів влади за формуванням і  

використанням фінансових ресурсів, прогноз сільського бюджету   складений з 

урахуванням необхідності проведення розпорядником коштів реальних заходів у частині 

оптимізації бюджетних витрат, скорочення непродуктивних видатків для концентрації 

ресурсів на виконанні основних функціональних повноважень. 

Видатки прогнозу сільського бюджету  розраховувалися відповідно до прогнозних 

показників доідної частини бюджету з дотриманням принципу пропорційності планування 

призначень на здійснення видаткових повноважень. 

 Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді є реформування 

міжбюджетних відносин з метою забезпечення регіонального економічного зростання, 

підвищення рівня фінансової незалежності, підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів. 

При плануванні прогнозу видатків сільського бюджету  на 2021 та 2022 роки 

враховуються,  у першочерговому порядку,  потреби в коштах на оплату праці працівників 

бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 

плати,  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 

водовідведення, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, а також на 

придбання продуктів харчування  та на здійснення інших  видатків, відповідно до статей 

55, 89 та 91 Бюджетного кодексу України. 

  
Індикативні прогнозні показники видатків сільського бюджету 

Новомар’ївської сільської ради за функціональним призначенням 
на 2020-2022роки,  (тис. грн.) 

Найменування показника 

2020 рік  2021 рік  2022 рік  

прогноз прогноз 

відхилення до 
попереднього року прогноз 

відхилення до 
попереднього року 

+/- % +/- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Державне управління 5861,26 6193.41 332.15 5.7 6688,611 495.2 8 

Освіта 20401,014 22259,23 1858,22 9,1 23930,13 1670,9 7,5 

в т.ч. освітня субвенція  13409,1 13728,1 319,0 2,4 14785,16 1057,06 
7,7 

 
Культура і мистецтво 239,280 315,762 76,482 31,9 340,409 24,647 7,8 

        

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 
45,43 59,24 13,81 30,4 69,8 10,56 17,82 

резервний фонд 100,0 120,0 20,0 20,0 150,0 30,0 25,0 

Інша діяльність 1509.84 1224,53 -285.31 -18.9 1278,16 53,63 4,4 

Міжбюджетні трансферти 799,25 391,43 -407,8 -51,03 450,14 58,71 15 

ВСЬОГО 28956.066 30563.6 1829,69 6,4 33167.66 2604.06 8.5 

 
Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності 
 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
Пріоритетним завданням є належне фінансове забезпечення функціонування органів 

місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією 

України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами. У 

2021 та 2022 роках передбачається здійснити заходи щодо: 

організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного 

забезпечення діяльності сільської ради; 

забезпечення повноцінного виконання повноважень сільської ради згідно з чинним 

законодавством; 

подальший розвиток створеної прозорої системи в прийнятті рішень органами 

місцевого самоврядування, підвищенню рівня довіри до сільської ради; 

створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав 

та повноважень, визначених чинним законодавством України; 
вивченню та впровадженню кращого досвіду в сфері розвитку місцевого 

самоврядування. 

 
ОСВІТА   

В умовах розробки на державному рівні подальших кроків реформування галузі 

“Освіта” та запровадження на  рівні сільської ради системи її модернізації пріоритетними 

завданнями розвитку галузі на 2021 – 2022 роки є: 

забезпечення стабільного функціонування галузі; 

посилення відповідальності навчальних закладів за якість надання освітніх послуг; 

забезпечення права  дитини  на  доступність  здобуття освіти (початкова, середня, 

старша школа)  шляхом створення необхідних  умов   функціонування   і   розвитку 

системи освіти; 

  забезпечення права і комфортних умов на освіту дітей з  відхиленнями в розвитку, 

поведінці, обмеженими можливостями здоров’я та особливими освітніми потребами в 

загальноосвітніх навчальних закладах, одержання освіти та участі в трудовій діяльності 

громадян; 

розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, 

різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей; 

створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, 

дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку, соціальної адаптації;  



удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності 

позашкільних навчальних закладів; 

забезпечення права  дитини  на  доступність  здобуття дошкільної освіти шляхом 

створення необхідних  умов   функціонування   і   розвитку системи дошкільної освіти; 

створення умов  для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти.                                           

        Основні результати, яких планується досягти, є:  

 збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою; 

 продовження розвитку  освіти (дошкільна, початкова, середня); 
 модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти; 

 розширення можливості соціальної інтеграції різних категорій дітей з  

відхиленнями в розвитку, поведінці, обмеженими можливостями здоров’я та 

особливими освітніми потребами; 

 підвищення рівня охоплення дітей освітою дошкільного та шкільного віку; 

 підвищення рівня забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними 

комп'ютерними комплексами; підключення загальноосвітніх навчальних закладів 

до мережі Інтернет; 

 здійснення постійного контролю за діяльністю закладів освіти. 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і 

доступними медичними послугами, профілактика та раннє виявлення захворювань, 

створення сприятливих умов життєдіяльності людини, для чого передбачається здійснити 

наступні заходи: 

удосконалення механізмів управління та фінансування охорони здоров’я, системи 

кадрового забезпечення галузі, системи управління якістю медичної допомоги та системи 

моніторингу індикаторів якості; 

формування системи моніторингу задоволеності пацієнтів якістю медичного 

обслуговування; 

удосконалення процесу управління на основі подальшого розвитку інформаційного 

середовища системи охорони здоров’я; 

Основні результати, яких планується досягти:  

підвищення рівня медичного обслуговування населення; 

запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та 

їх фінансового забезпечення; 

подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та 

реформування системи охорони здоров’я; 

зниження рівнів загальної захворюваності населення. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Пріоритетними напрямками у галузі є впровадження нових механізмів надання послуг  

пільговим категоріям громадян, подальше реформування сфери надання соціальних 

послуг та соціального захисту. 

Передбачається виконання таких завдань як створення системи всебічної підтримки 

громадянської активності, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та 

економічних передумов, матеріальної допомоги а також державних гарантій ветеранам 

війни, учасникам АТО та особам, постраждалим внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС, 

сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах  та іншим пільговим категоріям 

громадян.                                                                         
Основні результати, яких планується досягти:  

- підвищення рівня соціального захисту найбільш соціально незахищених верств 

населення та ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування; 



- створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді до 

збереження здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками;                                                         

 - забезпечення права дитини на сімейне виховання, розвиток сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 
 

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО 
Пріоритетом у цій галузі будуть підвищення якості надання культурно-освітніх 

послуг та послуг дозвілля. 

Головними пріоритетами галузі будуть у 2021-2022 роках: 

 забезпечення на території сільської ради реалізації державної політики у сфері 

культури і мистецтва, бібліотечної політики; 

реалізація прав громадян на свободу літературної та художньої творчості, вільного 

розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг для 

кожного; 

розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і 

розвитку української культури, культурної самобутності корінних народів і національних 

меншин; 

збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків 

українського народу. 

Передбачається виконання низки завдань:                                                                                         

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури; 

сприяння поповнення бібліотечних фондів. 

Результативні показники, яких планується досягти: 

підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення їх доступу 

до культурних надбань, розширення надання якісних культурно-дозвільних послуг 

населенню; 

відродження та збереження традиційної української культури; 

збільшення чисельності читачів, обсягу примірників бібліотечного фонду та 

книговидач; 

забезпечення проведення культурно-освітніх та мистецьких заходів на належному 

рівні, збільшення їх кількості. 

 
 

6.  ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ 
 

Внутрішні чинники, які обумовлюють необхідність фінансування 
бюджету та напрями спрямування залучених коштів. 

На стадії затвердження та в ході внесення змін до бюджету Новомар’ївської 

сільської ради, з метою виконання положень пункту 4 частини першої статті 7, статей 14 

та 72 Бюджетного кодексу України в бюджеті сільської ради можуть виникати: 

дефіцит за загальним фондом у разі використання вільного залишку бюджетних 

коштів. 

профіцит за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із 

загального фонду бюджету; 

дефіцит за спеціальним фондом у разі залучення до бюджету розвитку коштів із 

загального фонду бюджету.  

Визначений частиною третьою статті 14 Бюджетного кодексу України оборотний 

залишок бюджетних коштів (частина залишку коштів загального фонду відповідного 

бюджету, яка утворюється для покриття тимчасових касових розривів) прогнозується в 

обсязі 345710 грн. 



Конкретні показники обсягу видатків бюджету сільської ради на прогнозні роки 

уточнюватимуться залежно від реальних можливостей бюджету на відповідний рік. 

 

 

Начальник  відділу фінансів, 
обліку та звітності                                                              Т.СЛЮСАРЕНКО                


