
Пояснювальна записка 
до рішення

«Про місцевий бюджет Великохутірської сільської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

(код бюджету 23532000000)

Фінансовий ресурс сільського бюджету об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік сформовано з урахуванням вимог Податкового та 
Бюджетного кодексів України, положень програми діяльності Кабінету 
Міністрів України, Основних напрямків бюджетної політики на 2020 рік та 
інших законодавчих і нормативних актів, що стосуються місцевих бюджетів та 
міжбюджетних відносин.

Оцінка надходжень доходів бюджету Великохутірської сільської 
об’єднаної територіальної громади 

за одинадцять місяців 2019 року
За 11 місяців 2019 року до загального та спеціального фондів сільського 

бюджету зібрано власних та закріплених доходів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) 14 868 561 гривень.

Затверджені завдання з доходів до загального фонду сільського бюджету 
за 11 місяців 2019 року виконано на 103,83 відсотка, понад план надійшло 
541 414 гривень.

До спеціального фонду районного бюджету за 11 місяців 2019 року 
надійшло власних та закріплених доходів в сумі 198 928 гривень, при планових 
призначеннях 186 760 гривень, виконання становить 106,52 відсотка, в тому 
числі по власних надходженнях бюджетної установи зібрано коштів в сумі 
60 380 гривень при плані 51 537 гривень, виконання становить 117,10 відсотка.

Прогнозний обсяг доходів сільського бюджету Великохутірської 
сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) визначено в сумі 16 003 900 гривень, з них:

-  загальний фонд -  15 923 000 гривень;
-  спеціальний фонд -  80 900 гривень.

Загальний фонд сільського бюджету Великохутірської сільської 
об’єднаної територіальної громади

Розрахунковий показник надходжень до загального фонду сільського 
бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік визначено в сумі -  
15 923 000 гривень.

Основним платежем надходжень загального фонду сільського бюджету 
об’єднаної територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, що 
складає 45,1 відсотка від прогнозного показника доходів загального фонду.

Податок на доходи фізичних осіб, який з а р а х о в ^ ^ ^ г ^ ^ ^ І  60

Vвідсотків, розрахунково становить -  7 182 900 гривень
Обрахування податку на доходи фізичних осіб проведейо 
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урахуванням соціальних пільг, передбачених законодавством, та податкової 
ставки у розмірі 18 відсотків. Враховано підвищення мінімальної заробітної 
плати до 4 723 грн., та посадового окладу (тарифної ставки) працівника 
першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до 2 102 гривень.

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб є:
-  СТОВ «Агрофірма Великий Хутір»;
-  Великохутірська сільська рада;
-  СТОВ «Придніпровський край».
Місцеві податки, що складають 48,7 відсотка від прогнозного показника 

доходів загального фонду, обраховані на основі очікуваних надходжень за 2019 
рік та складають 7 747 600 гривень.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів визначена в 
сумі 2 000 грн. (розрахунок здійснено на базі очікуваних надходжень за 2019 
рік).

Прогноз надходжень внутрішніх податків на товари та послуги 
визначений у сумі 751 800 грн. (розрахунок здійснено на базі очікуваних 
надходжень за 2019 рік).

Інші надходження (адміністративні штрафи та інші санкції) заплановано 
у сумі 1 500 гривень.

Плата за надання інших адміністративних послуг заплановано у сумі 
236 900 грн. (розрахунок здійснено на базі очікуваних надходжень за 2019 рік).

Державне мито заплановано у сумі 100 гривень (розрахунок здійснено на 
базі очікуваних надходжень за 2019 рік).

Динаміка надходжень основних податків за 2019-2020
роки
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Спеціальний фонд сільського бюджету об’єднаної територіальної
громади

Складовими частинами спеціального фонду сільського бюджет 
Великохутірської об’єднаної територіальної громади є екологічний податок т 
власні надходження бюджетних установ, які згідно ст.13 Бюджетного кодекс 
України мають цільове спрямування.

Екологічний податок визначено в сумі 8 700 гривень (розрахуно 
здійснено на базі очікуваних надходжень за 2019 рік та з врахуванням змін д 
Податкового кодексу України).

Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних установ визначени 
на підставі розрахунків у обсязі 25 000 гривень.

Цільові фонди заплановано у сумі 47 200 гривень (розрахунок здійснеи 
на базі очікуваних надходжень за 2019 рік)

Міжбюджетні трансферти
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються сільському бюджету 

державного бюджету по загальному фонду складає 6 108 100 гривень.

За загальним та спеціальним Фондами передбачені такі трансферти:
-  освітня субвенція з державного бюджету -  4 948 000 гривень;
-  медична субвенція з державного бюджету -  439 800 гривень;
-  додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам і 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання заклад 
освіти та охорони здоров’я -  720 300 гривень;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтрим] 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідн 
субвенції з державного бюджету -  25 251 гривень.

осооам з 
а освітніми

Ресурси загального фонду сільського бюджету 
об’єднаноїтериторіальної громади на 2020 рік
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Загальні підходи до формування видатків 
сільського бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Керуючись частиною 1 статті 20 та статтею 18 прикінцевих та перехідний 
положень Бюджетного кодексу України, проект сільського бюджету об’єднано 
територіальної громади на 2019 рік складено із застосуванням програмно 
цільового методу у бюджетному процесі.

З метою збалансування бюджету, виходячи з обмежених можливосте! 
дохідної частини сільського бюджету об’єднаної територіальної громади 
видаткова частина проекту бюджету спрямована на вкрай необхідні потреби, 
враховуючи режим економії у проведенні видатків, ефективного тг 
раціонального використання коштів.

При формуванні видаткової частини сільського бюджету об’єднаної 
територіальної громади, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2020 
році враховані обсяги міжбюджетних трансфертів (освітньої, медичної 
субвенцій та додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров’я), визначені у законі про Державний бюджет України 
на 2020 рік та власні ресурси сільського бюджету об’єднаної територіальної 
громади.

Обсяг освітньої субвенції, так як і у 2019 році, спрямовується виключно 
на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної 
середньої освіти.

Обсяг медичної субвенції визначено для спрямування на поточні видатки 
установ вторинного рівня, крім видатків на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв. Медична субвенція у сумі 439 800 гривень передається 
Драбівському районному бюджету.

З урахуванням вищезазначеного, загальний обсяг видатків по 
головному розпоряднику коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної 
громади в проекті бюджету на 2020 рік складає 22 137 251 гривень.

Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2020 рік 
обраховано на існуючу штатну чисельність по тарифних розрядах по 
обов’язкових виплатах згідно чинного законодавства та з урахуванням:

-  запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників 
бюджетної сфери з 01 січня -  4723 гривень та посадового окладу (тарифної 
ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки -  
2102 гривень;

-  матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам, 
працівникам культури у розмірі одного посадового окладу під час надання 
основної щорічної відпустки;

-  встановлення розміру єдиного соціального 
22 відсотки.

Відповідно фонд заробітної плати з нарахувг 
бюджетної сфери сільського бюджету об’єднаної п
розраховано в сумі 13 884 125 гривень.
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Копія вірне
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачеі 

урахуванням очікуваного споживання натуральних показників у 2019 р 
діючих тарифів та індексів прогнозного підвищення у 2019 році за обрахунк 
Міністерства фінансів України та передбачені у загальній с 
1 520 200 гривень.

Великохутірська сільська рада об’єднаної територіальної громад
Великохутірській сільській раді об’єднаної територіальної громади, 

головному розпоряднику коштів, передбачено за загальним фондом видаткз 
загальну суму 6 340 170 гривень.

За бюджетною програмою «Організаційне, інформаційно-аналіти 
та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради 
виконавчого комітету» передбачено по загальному фонду -  6 340 170 грив< 
Із загальної суми видатків -  5 448 200 гривень, або 85,9 відсотка плануа 
спрямувати на заробітну плату з нарахуваннями працівникам виконавч 
апарату сільської ради. Загальна штатна чисельність сільської ради складає 
шт. одиниць. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбач 
120 200 гривень.

Структура видатків бюджету на 2020 рік
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Спеціальний фонд сільської ради формується за рахунок передачі копггії 
із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) для придбання 
обладнання та реконструкції центру надання адміністративних послуг 
впровадження проекту «Поліцейський у громаді».

Фінансування закладів освіти в 2020 році здійснюється за рахунок:
- коштів освітньої субвенції з державного бюджету, яка спрямовується 

виключно на виплату заробітної плати педагогічним працівникам;
- коштів додаткової дотації, яка спрямовується на оплату прац 

непедагогічних працівників та утримання загальноосвітніх шкіл;
- коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної громади.
За бюджетною програмою «Дошкільна освіта» (1 установа 

передбачено по загальному фонду -  1 257 501 гривень. Із загальної сумі 
видатків -  933 455 гривень, або 74,3 відсотка планується спрямувати н і  
заробітну плату з нарахуваннями працівникам закладів дошкільної освіти 
Загальна штатна чисельність працівників закладів дошкільної освіти склада 
10,75 шт. одиниць. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені 
135 000 гривень.

Видатки на харчування по дитячих дошкільних закладах планувались 
виходячи з такої вартості харчування:

-  35 грн. (в тому числі за рахунок бюджету -  25 гривень, за рахуно: 
батьківської плати -  10 гривень).

Спеціальний фонд дошкільних навчальних закладів формується з; 
рахунок батьківської плати та визначений в сумі 25 000 гривень. Зазначен 
кошти будуть спрямовані на оплату продуктів харчування.

За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіті 
закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільним] 
підрозділами (відділеннями, групами)) (2 установи) передбачено видатки н 
загальну суму -  9 108 509 гривень, з них:

-  на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівника* 
загальноосвітніх шкіл передбачено -  4 948 000 гривень;

-  на виплату заробітної плати непедагогічному персонал 
загальноосвітніх шкіл -  1 677 710 гривень. Фінансування заробітної плат: 
непедагогічному персоналу в 2020 році буде здійснюватися за рахуно 
додаткової дотації та власних доходів сільського бюджету об’єднане 
територіальної громади.

В розрахунках по заробітній платі враховані асигнування для випла 
передбачених абзацами 8 і 9 пункту 1 статті 57 Закону України «Про освіту», 
саме на виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення пр 
наданні щорічної відпустки та виплату щорічної грошової винагороди з 
сумлінну працю, зразкове виконання обов’язків.

Видатки на енергоносії передбачені для загальноосвітніх шкіл н 
загальну суму 1 128 000 гривень.

В загальноосвітніх навчальних закладах вартість |мі 
пільгових категорій (малозабезпечені, діти -  сиро|і|,|
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батьківського піклування, діти учасників АТО) у 2020 році становить 
ЗО гривень.

У 2020 році видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення 
будуть фінансуватися з коштів сільського бюджету.

В проекті бюджету передбачені видатки на програми та заходи 
соціального захисту, які потребують фінансування, а саме на реалізацію 
заходів комплексної програми соціального захисту «Турбота» та підтримки 
населення Великохутірської сільської ради у 2020 -  2021 роках передбачено -  
130 000 гривень, з них:

90 000 гривень будуть спрямовані на виплату одноразових допомог 
жителям населених пунктів сільської ради на лікування та вирішення соціально
- побутових питань;

40000 гривень на фінансування заходів соціального захисту.
З сільського бюджету у 2020 році будуть фінансуватися 4 бібліотеки, 4 

установи клубного типу, музею, здійснюються видатки на проведення 
культурно-мистецьких заходів.

В проекті сільського бюджету на 2020 рік видатки по загальному фонду 
за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» визначені в 
сумі 234 409 гривень, з них на заробітну плату з нарахуваннями на неї 
передбачено -  220 900 гривень. В обсязі видатків на оплату праці передбачено 
кошти на виплату одноразової допомоги при наданні щорічної відпустки, 
доплати бібліотечним працівникам. Штатна чисельність працівників бібліотек - 
2,5 штатні одиниці.

Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв не 
передбачені так як бібліотеки знаходяться в клубних приміщеннях та не мають 
лічильників.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клуби, центрів дозвілля та інші клубних закладів» передбачено 
по загальному фонду -  470 600 гривень. Із загальної суми видатків -  423 100 
гривень, або 90,3 відсотка планується спрямувати на заробітну плату з 
нарахуваннями працівникам установ клубного типу. Загальна штатна
чисельність складає 4,75 шт. одиниць. На оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв передбачено 27 000 гривень.

Інші поточні видатки визначені в сумі 20 500 гривень.
На проведення мистецьких заходів та на виконання заходів програм в 

галузі культури передбачено 40 000 гривень.
За програмою «Забезпечення діяльності музеїв та виставок» 

передбачено по загальному фонду -  68 300 гривень. Із загальної суми видатків
-  58 300 гривень, або 85,4 відсотка планується спрямувати на заробітну плату з
нарахуваннями працівникам установ клубного типу. Загальна штатна
чисельність складає 0,75 шт. одиниць.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» передбачені видатки
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проведення місцевих та районних заходів. Проведення фізкульту 
оздоровчої та спортивно-масової роботи серед населення громади, навчалі 
закладах, що знаходяться на території Великохутірської сільської об’єдн 
територіальної громади, а саме: Великохутїрській ЗОШ І-ІІІ стуш 
Рецюківщинський НВК, дошкільна установа с.Великий Хутір.

На виконання Програми благоустрою населених пуні
Великохутірської сільської ради на 2020 рік передбачено видатків на загал 
суму 998 281 гривень.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожк 
інфраструктури з рахунок коштів місцевого бюджету планується 50 
гривень на встановлення дорожніх знаків, поточний ремонт та 500 000 грив 
на капітальний ремонт вулиць сіл громади.

У проекті сільського бюджету передбачено субвенції в сумі 1 087 
гривень (один мільйон вісімдесят СІМ ТИСЯЧ СІМСОТ Грн.) ДрабІВСЬК( 
районному бюджету, в тому числі:

- на утримання Відділення стаціонарного догляду для постійного і 
тимчасового проживання в с.Великий Хутір Драбівського територіальні 
центру соціального обслуговування (в частині надання соціальних пос: 
населенню Великохутірської сільської об’єднаної територіальної громади 
сумі 350 000,00 гривень;

- на утримання Служби у справах дітей Драбівської районної державі 
адміністрації у сумі 15 000 гривень (на заробітну плату з нарахуваннями 12 0 
гривень, на придбання паперу та канцтоварів 3 000 гривень);

- на районну комплексну Програму «Турбота» на 2014-2020 роки у су 
51 400 гривень (на придбання путівок учасникам АТО та інвалідам загально 
захворюваннбя у сумі 16 000 гривень, на оплату пільгового користуван 
телефоном у сумі 16 200 гривень, на оплату стипендії учасникам бойових дій 
сумі 1 200 гривень, на заробітну плату з нарахуваннями 15 000 гривень, і 
придбання паперу та канцтоварів 3 000 гривень);

- на заробітну плату з нарахуваннями педагогам Драбівського районної 
будинку*дитячої творчості Драбівської районної ради (в частині надання посл; 
населенню Великохутірської сільської об’єднаної територіальної громади) 
сумі 30 000 гривень;

- на заробітну плату з нарахуваннями педагогам Дитячої школи мистеці 
(в частині надання соціальних послуг населенню Великохутірської сільські 
об’єднаної територіальної громади) у сумі 40 000 гривень;

- на утримання комунального некомерційного підприємства Драбівськ< 
районної ради «Драбівська центральна районна лікарня» у сумі 200 000 гривен 
(на оплату електроенергії у сумі 10 000 гривень, на оплату теплопостачання 
сумі 80 000 гривень, на оплату придбання медикаментів (в тому числі н 
придбання інсуліну) у сумі 50 000 гривень, на придбання продуктів харчуванн 
у сумі 20 000 гривень, на оплату послуг із повірки обладнання, Зв’язку, іншн 
послуг у сумі 20 000 гривень, на оплату придбання паперу, б. 
у сумі 20 000 гривань);

- на утримання комунального некомерційного підприєї _
Центр первинної медико-санітарної допомоги» ДрабівськоГ
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Черкаської області у сумі 367 000 гривень (на оплату електроенергії у сум 
20 000 гривень, на оплату природного газу у сумі 75 000 гривень, на придбанш 
медикаментів у тому числі вакцинацію населення 30 000 гривень, на оплат) 
паливно-мастильних матеріалів та запчастин у сумі 20 000 гривень, на оплат) 
придбання паперу, бланків, канцтоварів у сумі 10 000 гривень, на заробітну 
плату з нарахуваннями працівникам Великохутірської АЗПСМ, 
Рацюківщинського ФАПу, Рождественського ФП у сумі 212 000 гривень);

- на утримання Драбівської дитячо-юнацької спортивної школи 
«Слов’яни» (за 2 учнів) у сумі 24 300 гривень;

- на районну програму збереження архівних фондів для утримання 
трудового архіву Драбівського району у сумі 10 000 гривень.

Резервний фонд
Пропонується резервний фонд сільського бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік затвердити в обсязі -  200 000 гривень.

Спеціальний фонд
Обсяг видатків спеціального фонду сільського бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік визначений у сумі 1 916 398 гривень, з них 
по апарату сільської ради -  730 000 гривень, по установах освіти -  513 598 
гривень, установах культури і мистецтва -  117 000 гривень, на утримання та 
розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури -  500 000 гривень, 
на екологію -  8 600 гривень та цільові фонди рад -  47 200 гривень.
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