
ПРОГНОЗ 

 бюджету Пирятинської міської об’єднаної  територіальної  громади                         

на 2021 та 2022 роки  
 

 

1. Загальна частина 

Прогноз бюджету Пирятинської міської  об’єднаної  територіальної  громади 

на 2021-2022 роки (далі - Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного та 

Податкового кодексів України, Прогнозу економічного і соціального розвитку 

України на 2020-2022 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 15.05.2019 року № 555, зі змінами від 23.10.2019 року № 883, Методичних 

рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий 

період, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130, 

міських (регіональних) цільових програм та інших законодавчих актів з питань 

бюджету та міжбюджетних відносин з урахуванням комплексного аналізу 

економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня 

розвитку громади. 

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним 

процесом в громаді, як складової системи управління державними фінансами, 

встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку громади та 

можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, 

передбачуваності та послідовності бюджетної політики. 

Основними завданнями Прогнозу є: забезпечення реалізації заходів з 

ефективного використання економічного потенціалу  громади; залучення інвестицій 

в економіку; підвищення ефективності управління бюджетними коштами; подальша 

оптимізація бюджетних видатків; удосконалення системи результативних 

показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах. 

Прогноз бюджету базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, 

ефективності та результативності. 

Прогноз  бюджету на 2021-2022 роки включає індикативні прогнозні 

показники бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади за 

основними видами доходів, фінансування, та видатків за бюджетними програмами, 

які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів, 

взаємовідносин бюджету  міської  ОТГ та інших місцевих бюджетів. 

 
2. Індикативні прогнозні показники бюджету 

Під час розрахунку враховано такі соціальні стандарти: 

Мінімальна заробітна плата: з січня 2021 року - 5 003 гривні;  з січня 2022 

року - 5 290 гривень. 

Посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 

січня 2021 року - 2 102 гривні;  з  січня  2022 року - 2 270 гривень. 

Припущення в частині формування доходів бюджету передбачають: 

підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної 

ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; зміни в ціновій 



політиці щодо енергоносіїв; інші зміни до законодавства, що впливають на 

показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів. 

Припущення в частині видатків бюджету передбачають: забезпечення 

економічно обґрунтованого підвищення мінімальної заробітної плати та посадового 

окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної 

сітки; збільшення видатків бюджетних установ на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв з урахуванням прогнозного індексу цін виробників; здійснення заходів 

з підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження.  

В  першу чергу враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо 

забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, 

які споживаються бюджетними установами. 

Видатки на 2021-2022 роки на оплату праці працівників бюджетних установ 

розраховано з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу працівника          

1 тарифного розряду ЄТС (встановленого на рівні прогнозного прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб на 1 січня відповідного року) та прогнозного 

розміру мінімальної заробітної плати. 

Розрахунки прогнозу видатків загального фонду бюджету на 2021-2022 роки 

на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та 

енергоносіїв здійснювалися виходячи із очікуваного споживання у 2019 році та 

показників індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року): у 2021 

році застосовано коефіцієнт 1,080; у 2022 році - 1,061. 

Обсяги видатків, необхідні для забезпечення роботи установ та закладів 

соціально - культурної сфери, підтримку в належному стані об’єктів житлово - 

комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури громади, а також 

виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм  при  обрахунку  

прогнозу частково не враховані по причині зменшення надходжень до бюджету, 

починаючи з 2021 року акцизного податку від реалізації пального, який відповідно 

до норм Бюджетного кодексу, зараховуватиметься до спеціального фонду 

державного бюджету. Прогнозовані втрати бюджету від даного податку орієнтовно 

за два прогнозні роки складає більше 65,0 млн.грн. 

  
Таблиця  

Індикативні прогнозні показники  бюджету Пирятинської  міської  об’єднаної  
територіальної  громади  на  2021 і 2022 роки 

                                                                                                 тис. грн. 

Назва показника Прогноз                              

на 2021 рік 

Прогноз                               

на 2022 рік 

ДОХОДИ - РАЗОМ 126 306,1 130 067,7 

в тому числі:   

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 123 711,1 127 372,7 

ВЛАСНІ ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 78 526,9 81 353,6 

                   з них:   

податок на доходи фізичних осіб 49 582,7 51 983,4 



податок на майно  1 319,4 1 319,4 

податок на прибуток  підприємств та фінансових 

установ, що належать до комунальної власності 

373,9 373,9 

акцизний  податок 2 533,8 2 609,8 

Плата  за  землю 12 947,7 13 097,7 

єдиний податок 10 634,6 10 834,6 

плата за надання адміністративних послуг 864,5 864,5 

Інші  доходи 270,3 270,3 

ТРАНСФЕРТИ, з них: 45 184,2 46 019,1 

Дотації  5 014,2 3 252,5 

Субвенції 40 170,0 42 766,6 

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 2 595,0 2 695,0 

Екологічний податок 95,0 95,0 

Власні  надходження  бюджетних  установ 2 500,0  2 600,0 

ВИДАТКИ   БЮДЖЕТУ 126 306,1 130 067,7 

Державне управління 20 855,4 21 855,9 

Освіта 87 464,1 91 026,1 

Соціальний  захист  населення   4 075,3 4 096,5 

Житлово-комунальне  господарство  2 500,0 2 600,0 

Культура  і  мистецтво 4 361,1 4 501,5 

Фізична  культура  і  спорт 4 304,7 4 509,4 

Міжбюджетні трансферти  іншим  бюджетам 2 550,5 1 283,3 

Резервний  фонд 100,0 100,0 

Іншф  видатки 95,0 95,0 

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити,                                 

та результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної політики 

3.1. Наповнення бюджету 

Пріоритетні напрями розвитку бюджетоутворюючих галузей громади та 

основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності: 

- підвищення рівня конкурентоспроможності виробництв, технологічне 

оновлення, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;  

- розвиток галузей промислового комплексу, які зорієнтовані на кінцеве 

споживання; 

- подальше усунення перешкод для розвитку підприємництва; 

- поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для стабільної та 

ефективної роботи суб’єктів підприємництва. 

Фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету: 

- ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника; 

- ріст мінімальної заробітної плати. 

3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності 



Ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення 

макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи.  

Фінансування бюджетних видатків здійснюватиметься в рамках жорсткої 

економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення 

ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх 

пріоритезації та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.  

У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме 

на засадах Податкового і Бюджетного кодексів України в умовах реформи 

міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та 

зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, підвищення 

відповідальності учасників бюджетного процесу. 

  За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі: 

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 міської ради; 

забезпечення повноцінного виконання повноважень міської ради згідно з 

чинним законодавством; 

освіта: 

в умовах розробки на державному рівні подальших кроків реформування 

галузі “Освіта” та запровадження на місцевому рівні 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; 

 - 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;  

- надання навчальним закладам більшої економічної самостійності, 

розширення переліку платних освітніх послуг з метою раціонального поєднання та 

ефективного використання бюджетних ресурсів; 

- удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для 

діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної 

та організаційно-методичної роботи в місті. 

     Основними результатами, яких планується досягти, є:  

 - збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою; 

 - 100-відсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою; 

 - підвищення рівня забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними 

комп'ютерними комплексами; підключення загальноосвітніх навчальних закладів до 

мережі Інтернет. 



соціальний захист та соціальне забезпечення: 

   пріоритетними напрямками у галузі є впровадження нових механізмів 

посилення адресності надання послуг, підтримки ветеранів війни, соціального 

захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій 

громадян, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального 

захисту. 

передбачається виконання таких завдань: 

забезпечення своєчасності отримання громадянами державних соціальних 

гарантій, надання адресної соціальної допомоги населенню міста у вигляді субсидій 

та компенсацій, а також державних гарантій ветеранам війни, учасникам АТО та 

особам, постраждалим внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС; 

створення належних умов для проведення щорічного оздоровлення пільгових 

категорій 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:  

головними пріоритетами галузі будуть: 

 забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері 

культури і мистецтва, бібліотечної та музейної 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 таких завдань: 

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури; 

зміцнення кадрового потенціалу працівників галузі “Культура і мистецтво” 

міста шляхом підвищення їх фахового рівня та проведення інноваційних семінарів, 

курсів підвищення кваліфікації тощо; 

забезпечення поповнення бібліотечних фондів; 

результативні показники, яких планується досягти: 

збільшення чисельності читачів, відвідувачів музеїв, обсягу примірників 

бібліотечного фонду та книговидач; 

забезпечення проведення культурно-освітніх та мистецьких заходів на 

належному рівні, збільшення їх кількості; 

 



фізична культура і спорт, молодіжні програми: 

пріоритетами розвитку галузі будуть всебічне фізичне виховання та 

становлення здорової нації, забезпечення підтримки сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння в 

такі ситуації; 

передбачається виконання таких завдань: 

– підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та 

масовим спортом, удосконалення механізму утворення та утримання мережі 

сучасних спортивних споруд; 

– створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці 

шляхом розвитку інфраструктури для занять спортом та активного відпочинку; 

– розширення можливостей та активізація участі молоді в життєдіяльності 

територіальної громади міста; 

– активне просування, всебічна підтримка та захист традиційних сімейних 

цінностей; 

– удосконалення механізму запобігання та протидії насильству в сім’ї, 

формування громадського неприйняття будь-яких форм насильства; 

житлово-комунальне господарство: 

пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального 

господарства у прогнозному періоді буде надання населенню якісних житлово-

комунальних послуг, передбачається підвищення рівня благоустрою, будівництво, 

реконструкція, заміна аварійних водопровідних мереж, забезпечення належної та 

безперебійної роботи об’єктів комунального господарства. 

         

4. Фінансування бюджету 

Прогноз підготовлено збалансованим, залучення додаткових коштів  протягом  

прогнозних  періодів  є  одним  із  пріоритетів  додаткових  джерел  фінансування  

бюджету  громади. 

 

5. Міжбюджетні відносини 

    Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2021 – 2022 роки 
тис. грн 

Назва показника 2020 рік 2021 рік 

Субвенції  районному  бюджету   2 370,5 1 083,3 

Субвенція  Лубенському  міському  бюджету 180,0 200,0 

Разом 2 550,5 1 283,3 

 

Начальник  фінансового                                                            С.Ю.  Кеда 

управління   

 


