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І. Загальна частина
Прогноз бюджету Софіївської селищної територіальної громади на 20222024 роки (далі – Прогноз) – документ середньострокового планування,
розроблений на основі діючих положень Бюджетного та Податкового кодексів
України, Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024
роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586
«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на
2022-2024 роки», Бюджетної декларації, схваленої постановою Кабінету
Міністрів України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації
на 2022-2024 роки», Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей
сталого розвитку України на період до 2030 року, Стратегії економічної
безпеки України на період до 2025 року, Національної економічної стратегії на
період до 2030 року, Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки
пропозицій до прогнозу місцевого бюджету, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 23.06.2021 № 365, листа Міністерства
фінансів України від 09.06.2021 № 6250/0/1/-21 «Про прогнози місцевих
бюджетів на 2022-2024 роки», Стратегії сталого розвитку Софіївської селищної
ОТГ на період 2018-2028 роки, затвердженої рішенням селищної ради від
10.07.2018 № 1899-36/VІІ, селищних (регіональних) цільових програм та інших
законодавчих актів з питань бюджету та міжбюджетних відносин, прогнозних і
програмних документів економічного та соціального розвитку громади з
урахуванням комплексного аналізу економічної ситуації, оцінки досягнутого
рівня розвитку економіки і соціальної сфери.
Показники
бюджету
селищної
територіальної
громади
на
середньостроковий період є основою для складання проєкту бюджету на 2022
рік, прогнозів бюджетів інших рівнів, планів діяльності головних
розпорядників бюджетних коштів, здійснення своєчасних підготовчих заходів
щодо формування ефективної та спроможної мережі бюджетних установ.
Метою складання Прогнозу є створення дієвого механізму управління
бюджетним процесом в Софіївській селищній територіальній громаді
як складової системи управління державними фінансами, встановлення
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взаємозв’язку
між
стратегічними цілями
розвитку
громади
та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення
прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики. Цей
Прогноз визначає основні напрями дій на середньостроковий період, які
сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.
Прогноз включає індикативні прогнозні показники бюджету Софіївської
селищної територіальної громади за основними видами доходів, видатків,
кредитування і фінансування, взаємовідносин бюджету з державним бюджетом
та іншими місцевими бюджетами, який базується на принципах
збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.
Головною метою для територіальної громади на середньостроковий період
є забезпечення відновлення та економічного зростання на основі здійснення
модернізації економіки селищної територіальної громади та підвищення її
конкурентоспроможності.
Основними завданнями Прогнозу на середньострокову перспективу є:
— визначення та виконання завдань соціально-економічного розвитку
територіальної громади з урахуванням їх пріоритетності;
— планування реальних надходжень до бюджету територіальної громади на
основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку
громади з урахуванням зміни податкової бази і фактичного виконання
відповідних надходжень;
— продовження роботи з легалізації найманої праці, подолання негативних
явищ пов’язаних з виплатою заробітної плати найманим працівникам,
погашення заборгованості із заробітної плати;
— вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету селищної
територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного
управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;
— підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами
шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і
виконання бюджету громади;
— запровадження ефективних заходів з енергозбереження в бюджетних
установах;
— дотримання головними розпорядниками бюджетних коштів принципу
забезпечення рівних гендерних прав і можливостей під час формування
бюджетних показників;
— забезпечення вимог бюджетного законодавства у процесі виконання
місцевих бюджетів;
— досягнення
довгострокового
сталого
розвитку
громади заради
підвищення добробуту населення.
Реалізація Прогнозу сприятиме розвитку місцевої економіки; створенню
нових робочих місць; формуванню соціальної відповідальності бізнесу перед
громадою; збільшенню податкових надходжень до бюджету селищної
територіальної громади; посиленню бюджетної дисципліни та контролю за
використанням бюджетних коштів; підвищенню рівня відповідальності
учасників бюджетного процесу; підвищенню рівня доступності та якості
публічних послуг; впевнений розвиток територіальної громади.
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Основними цілями бюджетної політики в 2022 – 2024 роках є:
— підвищення результативності та ефективності управління бюджетними
коштами;
— визначення резервів росту доходів бюджету селищної територіальної
громади;
— здійснення видатків бюджету відповідно до соціальних стандартів;
— забезпечення в повному обсязі видатків на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру
мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також
розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.
Під час реалізації Прогнозу очікується підвищення фінансової
спроможності бюджету громади та рівні фінансової забезпеченості власних та
делегованих повноважень умовах децентралізації влади;
підвищення ефективності управління бюджетними коштами, що
відбувається на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення
очікуваних результатів.
Наявність певних ризиків може визначати зміну показників Прогнозу.
Найбільш впливовими є ризики, пов'язані з відхиленням фактичних
макроекономічних показників від запланованих,
що призводитиме
до
розбалансування бюджету як з боку доходів, так і з боку видатків. Ще
більш невизначеним є ймовірність реалізації ризиків, пов'язаних із
внесенням змін до бюджетного і податкового законодавства, економічні,
фінансові кризи, зниження ділової активності, інфляційні процеси, воєнні
конфлікти, пандемії тощо.
Ризики невиконання прогнозних показників та заходів з мінімізації впливу
фіскальних ризиків на показники бюджету при середньостроковому плануванні
на 2022-2024 рр.:
збільшення інфляції ( в т.ч. індексу споживчих цін , індексу цін виробників),
мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, І тарифного розряду
посадового окладу за ЄТС;
зниження платоспроможності платників податків, зміна очікуваних
показників дохідної частини бюджету громади на кінець 2021 року,
недоотримання фактичних надходжень у 2021 році, зміна структури доходів
бюджету та ритмічності надходжень, зміна податкової бази;
відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про бюджет
Софіївської селищної територіальної громади, від аналогічних показників,
визначених у прогнозі бюджету, схваленому у попередньому бюджетному
періоді;
зміна розміру міжбюджетних трансфертів із державного бюджету та
місцевих бюджетів;
створення та ліквідація установ громади;
прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів та рішень
Софіївської селищної ради, що впливають на показники бюджету селищної
територіальної громади у середньостроковому періоді;
виправлення випадково допущених помилок;
наслідки поширення корона вірусної інфекції COVID – 19;
економічна криза.
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ІІ. Основні прогнозні показники
економічного та соціального
розвитку

Софіївська селищна територіальна громада розташована у північно-східній
частині Дніпропетровської області та входить до складу Криворізького району.
Центр громади – смт. Софіївка знаходиться на відстані 110 км. від
обласного центру м. Дніпро та 45 км. від м. Кривий Ріг. Територією громади
протікає річка Кам’янка, яка бере свій початок у селі Братське і є правою
притокою річки Базавлук, що впадає до річки Дніпро.
По території громади проходять автомобільні дороги державного та
обласного значення. Усі населені пункти територіальної громади сполучені
мережею автомобільних доріг з твердим покриттям, протяжність доріг
комунальної власності станом на 01 січня 2021 року склала 104,1км. По
території проходять автомобільні дороги:
- автомобільний шлях національного значення на території України Н11, який
з’єднує Миколаїв, Кривий Ріг і Дніпро. Відстань від Софіївки до Кривого Рогу
складає 45 км, а до Дніпра – 105 км,
- автомобільний шлях територіального значення у Дніпропетровській області
T 0419, який з’єднує П’ятихатки – Софіївку – Апостолове – Зеленодольськ,
- у населеному пункті Спокойствіє розташована залізнична зупинка (6 км від
центру Софіївки) і на території Миколаївського старостинського округу у
селищі Лошкарівка знаходиться залізнична зупинка.
Площа селищної громади складає 668,7 тис. кв. км. До її складу входить 29
населених пунктів.
Станом на 1 січня 2021 року населення Софіївської громади становить 12074
осіб. У демографічній структурі 54 % населення – це особи працездатного віку,
високий відсоток складають особи післяпрацездатного віку – 40%, а найнижчий
відсоток населення складають особи допрацездатного віку – 16%. У 2020 році
середній вік мешканців складав 41 рік. У загальній чисельності населення 53,5
% складає міське населення та 46,5 % - сільське.
Протягом останніх років простежується стійка тенденція перевищення
рівня смертності над народжуваністю, що спричиняє від’ємний приріст
населення. Крім того, у громаді спостерігається від’ємне сальдо механічної
міграції. Демографічна ситуація у громаді погіршується, при цьому вікова
структура населення змінюється у бік скорочення працездатного населення та
його «старіння», що відповідно призводить до зростання навантаження на
працездатне населення.
В громаді створені і діють комунальні закладів, підприємств, організації та
установ, які забезпечують життєдіяльність громади. На території громади
знаходяться: Софіївська опорна ЗОШ І-ІІІ ст. та три її філії, чотири ЗОШ I-IІI
ст., одна ЗОШ І-ІІ ст., одна вечірня школа, сім дошкільних навчальних закладів,
Софіївський професійний ліцей, Софіївський центр творчості, школа
естетичного виховання, Софіївський центр надання соціальних послуг, 28
закладів культури, дитячо-юнацька спортивна школа, правоохоронні органи та
прокуратура, центр первинної медико-санітарної допомоги та центральна
лікарня.
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Місцева економіка базується на сільськогосподарському виробництві,
на території громади функціонує великий завод з виробництва соняшникової
олії. Економічний потенціал, насамперед, полягає у покращенні умов розвитку
сільського господарства і диверсифікації сільськогосподарських культур,
дотриманні
стандартів
вирощування
сільськогосподарських
рослин,
відновленні розведення тварин, зокрема, розведення риб, відродженні
традиційного бджільництва, садівництві, створенні промислового парку.
Необхідно зазначити, що у сільському господарстві зайнятість носить
сезонний характер, і по закінченню комплексу польових робіт понад 20 %
працюючих у сільському господарстві звертаються до Центру зайнятості.
Станом на 01.07.2021 на території громади здійснюють свою діяльність
553 суб’єктів господарювання, з них 403 ФОП та 150 юридичних осіб (СФГ- 74,
ТОВ та ПП – 76).
Підприємства громади, які відносяться до сільського господарства
займаються вирощуванням зернових і олійних культур, та використовують
найману працю. Найбільшими роботодавцями в сільському господарстві є ТОА
"Агро Лайт" – 40 працівників, ТОВ "Кам’янське" – 27, ТОВ "Агро Максімус" –
23, СФГ "Астрон" - 22, ТОВ «ЗЛАГОДА ОДИН» - 21, СФГ "Славія" – 20, ТОВ
"Злагода" – 18, ТОВ АФ «Петрово» - 18, СФГ «Калаус-Агро» - 16, СФГ
«Василик» - 14, ТОВ «Побєда Агро» - 13, ТОВ «СОФІЇВСЬКИЙ
ХЛІБОПРОДУКТ» - 12, СФГ «Олександро-Володимирівське» - 10, СФГ
«Россана» - 9 працівників.
Сільськогосподарські товариства та фермерські господарства виробляють
більшу частину валової продукції сільського господарств - 66,7 %, населенням
у власних підсобних господарствах виробляється 34,3 % валової продукції
сільського господарства.
На ринку праці очікується, що робота відповідних служб буде направлена
на подолання негативних соціально-економічних наслідків, спричинених
зниженням економічної активності та призупиненням діяльності суб’єктів
господарювання у зв’язку з карантинними заходами, пов’язаними з пандемією
вірусу COVID-19.
Основними бюджетоутворюючими підприємствами громади станом на
01.01.2021 є ПАТ "Дніпропетровськгаз", АТ "ДТЕК "Дніпровські
електромережі", ТОВ "Санойлтрейд", АТ "Укрзалізниця", ТОВ "Побєда-Агро",
СФГ "Астрон", КП «Софіївське», АТ "АКБ Конкорд", ФГ."Регіон", СФГ
"Василик", ТОВ "Злагода", ТОВ "Агрофірма "Петрово", ТОВ "Д-Анса".
Із установ бюджетної сфери найбільше надходить податків від Відділу
освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради, Софіївського МУВГ,
КП "Софіївська ЦЛ", КНП "Софіївський центр первиної медико-санітарної
допомоги", Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, Відділу культури
виконавчого комітету Софіївської селищної ради, ДПТНЗ Софіївський
професійний ліцей, ТУ ДСАУ в Дніпропетровській області, Управління
соціального захисту населення райдержадміністрації.
Основним ресурсом громади є сільськогосподарські землі, на які припадає
97,2% всього наявного земельного фонду.
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Земельний
фонд
Софіївської селищної територіальної громади на 01
січня 2021 року складає 66 866,761 га, із них 59 210,3234 га займають
сільськогосподарські угіддя (в т.ч. рілля – 53 109,46 га),
землі
лісогосподарського призначення – 2516,70 га, землі житлової та громадської
забудови – 1642,77 га, землі водного фонду – 1 169,21 га, землі промисловості,
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення – 598,25 га.
Рілля займає 89,7% сільськогосподарських угідь, тобто розораність земельного
фонду громади є надзвичайно високою.
На території громади обліковується 1863 осіб, які обробляють свої
земельні ділянки (паї) одноосібно.
Показники Прогнозу на середньостроковий період по Софіївській
селищній територіальній громаді визначено з урахуванням показників
передбачених Бюджетною декларацією на 2022 – 2024 роки, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 та Основних
прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на
2022-2024 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
31.05.2021 р. № 586:
2024 рік
Найменування
2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік
показника, одиниця
(прогно
(факт) (очікув.) (прогноз) (прогноз)
виміру
з)
Валовий внутрішній
продукт:
4 194,1
4 808,5
5 368,7
5 993,9
6 651,0
Номінальний, млрд грн
у % до попереднього
96,0
104,1
103,8
104,7
105,0
року
Індекс споживчих цін
(ІСЦ): грудень до
105,0
108,9
106,2
105,3
105,0
грудня попереднього
року, %
Індекс цін виробників
(ІЦВ): грудень до
грудня попереднього
114,5
117,0
107,8
106,2
105,7
року, %
Середньомісячна
заробітна плата
11591
13632
15258
17159
19063
працівників
у % до попереднього
110,4
112,1
104,4
106,1
105,6
року
Рівень безробіття
9,5
9,2
8,5
8,0
7,8
населення, %
Обмінний курс гривні
27,0
28,0
28,6
28,8
29,2
до долараСША,
гривень за долар США
в середньому за період
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Найбільш ймовірним сценарієм розвитку економіки у 2022 році є
продовження поступової адаптації економічних суб’єктів до нових реалій,
викликаних поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Згідно Бюджетної декларації на 2022-2024 роки державні соціальні стандарти
передбачаються наступні:
розмір мінімальної заробітної плати:
з 01 січня 2022 року - 6 500 грн, з 01 жовтня 2022 року - 6 700 грн;
з 01 січня 2023 року - 7 176 грн;
з 01 січня 2024 року - 7 665 грн;
розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної
сітки:
з 01 січня 2022 року - 2 893 грн, з 01 жовтня 2022 року - 2 982 грн;
з 01 січня 2023 року - 3 193 грн;
з 01 січня 2024 року - 3 411 грн.
Розмір прожиткового мінімуму, грн
2022 рік
з
січня

2023 рік

2024 рік

з
липня

з
грудня

з
січня

з
липня

з
грудня

з
січня

з
липня

з
грудня

Прожитковий
мінімум, грн:
на 1 особу

2393 2508

2589

2589

2713

2778

2778 2911

2972

для дітей віком
до 6 років

2100 2201

2272

2272

2381

2438

2438 2555

2609

для дітей віком
від 6 до 18 років

2618 2744

2833

2833

2969

3040

3040 3186

3253

для
працездатних
осіб

2481 2600

2684

2684

2813

2880

2880 3018

3082

1934 2027

2093

2093

2193

2246

2246 2354

2403

для осіб, які
втратили
працездатність

Для розрахунку видатків на оплату бюджетними установами та організаціями
комунальних послуг і енергоносіїв застосовані показники фактичного
споживання енергоносіїв у 2020 році, тарифів на енергоносії станом на 1 червня
2021 року та очікувані тарифи нового опалювального сезону (жовтня 2021
року).
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Обсяги поточних видатків на утримання установ (крім видатків на
заробітну плату і оплату енергоносіїв) і капітальних видатків на 2022 –
2024 роки передбачені у мінімально необхідному обсязі з врахуванням індексу
споживчих цін на відповідні роки. Потребу у цих видатках розраховано,
виходячи з режиму економії, об’єктивного вибору пріоритетів, ефективного та
раціонального використання коштів.
У разі зміни соціальних стандартів показники видаткової частини бюджету
на 2022-20204 роки будуть уточнюватись.
ІІІ. Загальні показники бюджету

Обсяг доходів бюджету селищної територіальної громади прогнозується
на:
2022 рік – 122 669 878 грн. (зменшення до 2021 року на 5 296 169 грн. (- 4,1%);
2023 рік – 132 076 024 грн. (зростання до 2022 року на 9 406 146 грн. (+ 7,7%);
2024 рік – 141 536 340 грн. (зростання до 2023 року на 9 460 316 грн. (+ 7,2%).
Обсяг видатків бюджету селищної територіальної громади прогнозується
на:
2022 рік – 122 669 878 грн. (зменшення до 2021 року на 9 635 355 грн. (- 7,3%);
2023 рік –132 076 024 грн. (зростання до 2022 року на 9 406 146 грн. (+7,7%);
2024 рік–141 536 340 грн. (зростання до 2023 року на 9 460 316 грн. (+7,2%).
Загальні проказники бюджету селищної територіальної громади на 20222024 роки визначені у додатку 1 до Типової форми прогнозу місцевого
бюджету.
Відхилення показників даного Прогнозу від показників Прогнозу,
схваленого у попередньому бюджетному періоді пов’язане з різким зростанням
тарифу на послуги теплопостачання, електропостачання, тощо що в свою чергу
призвело до скорочення штатної чисельності в майже всіх бюджетних
установах громади та видатків на реалізацію заходів селищних цільових
програм. Крім того з державного бюджету і прилеглих територіальних громад
не передбачено надання Софіївській територіальній громаді міжбюджетних
трансфертів у 2022-2024 роках, про які не було відомо у попередньому
бюджетному періоді.
ІV. Показники доходів бюджету
Прогноз доходів бюджету на 2022 – 2024 роки визначений на підставі
прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та
Стратегії сталого розвитку Софіївської селищної ОТГ на період 2018-2028
роки, чинних норм податкового та бюджетного законодавства, динаміки бази
оподаткування, ефективності податкового адміністрування та аналізу
виконання бюджету у попередніх і поточному бюджетних періодах, положень
нормативно - правових актів селищної ради про встановлення місцевих
податків та зборів.
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Стратегічними цілями податкової політики в середньостроковому періоді

є:
- підвищення якості адміністрування місцевих податків та зборів;
- ефективне акумулювання ресурсів, необхідних для виконання селищною
радою функцій;
- сприяння економічному та інвестиційному розвитку громади;
- активізація податкового потенціалу громади.
З метою збільшення податкової бази та залучення додаткових надходжень
до бюджету селищної територіальної громади визначено такі пріоритетні
завдання, які необхідно здійснити для досягнення поставлених цілей, мають
бути:
- активізація роботи виконавчих органів, фіскальних та інших контролюючих
органів із залучення коштів до бюджету селищної територіальної громади;
- покращення ділової активності підприємств громади, представників малого та
середнього бізнесу;
- створення сприятливого клімату для інвестицій в економіку громади;
- сприяння створенню нових робочих місць;
- проведення заходів детінізації трудових відносин у сфері зайнятості
населення, легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати у
господарському комплексі, дотримання суб’єктами господарювання вимог
законодавства щодо мінімального розміру заробітної плати, руйнування
існуючих схем мінімізації сплати податків, забезпечення беззбиткової
діяльності підприємств та створення рівних умов для усіх суб’єктів
господарювання;
- своєчасне погашення податкових зобов’язань перед бюджетом Софіївської
селищної територіальної громади;
- перегляд укладених договорів оренди земельних ділянок на предмет
відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу України;
- забезпечення ефективного і раціонального підходу до використання
земельних ресурсів та комунального майна як засобу збільшення надходжень
до бюджету громади;
- збільшення власних надходжень бюджетних установ;
- організація своєчасного затвердження та перегляду ставок місцевих податків і
зборів згідно з чинним законодавством;
- продовження роботи щодо виявлення, упередження та руйнування схем
ухилень від оподаткування при виплаті суб’єктами господарювання заробітної
плати працівникам (шляхом ведення подвійної бухгалтерії, видачі коштів у
«конвертах», використання праці найманих працівників без оформлення з ними
трудового договору тощо);
- проведення цілеспрямованої роботи зі скорочення податкового боргу,
подолання збиткової діяльності суб’єктів господарювання.
Прогнозні показники доходів бюджету сформовані з урахуванням існуючої
податкової бази та реалізації завдань із розширення її потенціалу. Показники
доходів бюджету наведені в додатку 2 до цього Прогнозу.
Прогнозні показники дохідної частини на середньостроковий період
розраховані з урахуванням:
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спрямування
13,44
відсотка акцизного податку з пального до
бюджетів територіальних громад;
застосування до 2023 року включно, індексу споживчих цін, що
використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової
оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель
несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування
єдиним податком четвертої групи, із значенням 100 відсотків;
використання чинних ставок оподаткування, зокрема, з основних податків
(в тому числі ставок земельного податку та орендної плати за землю, що
залишить на рівні минулого року надходження по сплаті за землю).
Крім того, на прогнозні показники доходів бюджету мали вплив:
- зростання макропоказників та соціальних стандартів, що збільшить податкові
надходження з податку на доходи фізичних осіб, місцевим податкам і зборам
(податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, туристичного
збору, єдиного податку платників І та ІІ груп) та надходження від
адміністративних зборів та платежів.
Показники доходів бюджету селищної територіальної громади на 2022-2024
роки визначені у додатку 2 до Типової форми прогнозу місцевого бюджету.
.
Загальні показники доходів бюджету
Софіївської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
Найме
2022 рік
2023 рік
2024 рік
нуванн Прогноз Відхилення Прогно Відхилення Прогноз Відхилення
я
від
з
від
від
показн
попередньог
попереднього
попередньо
иків
о року
року
го року
(+,-)
%
(+,-)
%
(+,-)
%
Всього
72646900
доходів
без
врахува
ння
міжбюд
жетних
трансфе
ртів, у
тому
числі:
Загальн 71185600
ий фонд
Спеціал 1461300
ьний
фонд

3245265

4,7

76986200

4339300

6,0

82209000

5222800 6,8

3053650

4,3

75435500

4249900

6,0

80545000

5109500 6,8

191615

15,1

1550700

89400

6,1

1664000

113300

7,3

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади, як і в
попередні періоди, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді
заробітної плати, та податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення,
грошових винагород, одержаних військовослужбовцями, та інших виплат.
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Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано
відповідно до єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб,
сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму,
подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників
шляхом збільшення продуктивності праці, легалізації виплати заробітної плати.
Темпи росту податку на доходи фізичних осіб прогнозуються у 2022 році на
рівні 3,9%, у 2023 році – 7,1%, у 2024 році – 5,9%.
Розрахунок прогнозної суми податку на майно плата за землю, податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок) на
2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні
роки, за ставками, визначеними рішеннями Софіївської селищної ради від
24.06.2020 року № 3335-62/VII «Про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку», № 3336-62/VII «Про встановлення ставок орендної
плати», від 24.06.2020 року № 3249-62/VII «Про встановлення ставок та пільг із
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та з
урахуванням зростання розміру мінімальної заробітної плати. Темпи росту з
податку на майно прогнозуються у 2022 році на рівні 3,5 %, у 2023 році – на
2,6%, у 2024 році – на 1,8 %.
Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з
урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень,
кількості платників, за ставками, встановленими рішенням
Софіївської
селищної ради від 24.06.2020 року № 3240-62/ VII «Про встановлення ставок
єдиного податку». Темпи росту єдиного податку прогнозуються у 2022 році на
рівні 6,0 %, у 2023 році – на 6,5 % та у 2024 році – на 6,1 %.
Прогнозні надходження акцизного податку на 2022-2024 роки розраховані
виходячи з фактичних надходжень, розширення бази оподаткування, за
ставкою 5% в частині акцизного податку з реалізації суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних
напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну) та з
урахуванням вимог діючого законодавства щодо спрямування частини
акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію
України пального в розмірі 13,44 відсотка до бюджетів територіальних громад.
Темпи росту акцизного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 7,8%, у
2023 році – на 6,2% та у 2024 році – на 5,7%.
При прогнозуванні інших платежів дохідної частини бюджету на
середньостроковий період, взято до уваги статистичні показники, відділів
селищної ради, на які покладено контроль за справлянням відповідних платежів
до бюджету.
Відповідно до статей 98-100 Бюджетного кодексу України система
бюджетного
вирівнювання
передбачає
горизонтальне
вирівнювання
податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень податку на
доходи фізичних осіб у розрахунку на одного жителя, шляхом передачі
трансфертів. Обсяг базової дотації згідно з розрахунками Міністерства фінансів
України передбачпється на 2022 рік в обсязі 3 625 300 грн., на 2023 рік –
4 277 600 грн., на 2024 рік – 5 050 200 грн.
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Обсяг освітньої субвенції з державного
бюджету
згідно
з
розрахунками Міністерства фінансів України передбачається на 2022 рік в
обсязі 46 321 200 грн., на 2023 рік – 50 733 100 грн., на 2024 рік – 54 195 100
грн.
З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників
економічного та соціального розвитку країни, бази оподаткування,
ефективності податкового адміністрування, загальні показники доходів
бюджету Софіївської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки
зростають.
V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу,
гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи
територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій
У 2020 – 2021 роках фінансування загального і спеціального фондів бюджету
Софіївської селищної територіальної громади здійснювалось за рахунок зміни
залишків коштів (залишку коштів на початок року) та коштів, що передаються
із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
Враховуючи обмеженість дохідних джерел бюджету розвитку, визначених
статтею 71 Бюджетного кодексу України для спрямування значного обсягу
видатків на зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів
соціально-культурної сфери, розбудови об’єктів інфраструктури громади,
житлово-комунального господарства, прогнозні показники фінансування
бюджету в першу чергу повинна бути врахована передачу коштів із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду). Але у зв’язку із
обмеженим фінансовим ресурсом (не забезпеченням видатків на виконання
статті 77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення в повному обсязі
видатків на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ
та розрахунки за комунальні послуги і енергоносії для бюджетних установ
територіальної громади) у 2022 – 2024 роках кошти не плануються.
Місцеві запозичення є важливим джерелом фінансового забезпечення, що
сприяють ефективному вирішенню проблем, пов’язаних з дисбалансом доходів
і видатків, пошуком додаткових джерел фінансування інвестиційних проєктів
та здійснення інвестицій в розвиток селищної інфраструктури. Залучення й
використання позик для покриття дефіциту бюджету селищної територіальної
громади призводить до формування місцевого боргу.
Місцеві запозичення здійснюватимуться відповідно до умов, що
складатимуться на фінансових ринках та умов кредитування фінансовокредитних установ і міжнародних фінансових організацій.
Показники фінансування бюджету у 2022-2024 роках визначені згідно
з додатком 3 до цього Прогнозу.
При складанні прогнозу бюджету на 2022-2024 роки забезпечено його
збалансованість, в тому числі з урахуванням коштів, що передаються із
загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд), забезпечення
виконання боргових зобов’язань та здійснення місцевих запозичень.

Продовження додатка

Показники місцевого боргу в бюджеті громади відсутні, тому
додаток 4 до цього Прогнозу має нульові значення.
Надання місцевих гарантій з бюджету Софіївської селищної територіальної
громади протягом 2022-2024 років не планується, тому додаток 5 до Типової
форми прогнозу місцевого бюджету має нульові показники.
VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

При формуванні видаткової частини бюджету у середньостроковому
періоді основним прагненням було досягнення цілей державної політики в
межах ресурсних можливостей бюджету селищної територіальної громади,
спрямовуючи кошти на заходи відповідно до їх пріоритетності і актуальності, а
також з урахуванням ефективності їх використання та можливої економії
коштів за діючими бюджетними програмами або напрямами використання
бюджетних коштів.
При плануванні видатків враховані гендерні аспекти на кожній стадії
бюджетного процесу з метою забезпечення рівних прав і можливостей жінок та
чоловіків (гендерної рівності).
Прогнозні показники видатків міського бюджету на 2022-2024 роки
розроблено на основі показників дохідної частини бюджету територіальної
громади. 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
за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ
та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Дані видатки
враховані з урахуванням заходів щодо їх оптимізації та ефективного
використання.
Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення
стабільної роботи установ та закладів соціально — культурної сфери
з урахуванням гендерного аналізу за окремими бюджетними програмами,
надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених
категорій громадян, підтримку в належному стані об’єктів житлово —
комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури громади,
впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах
фінансових можливостей місцевих (регіональних) програм.
Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету
головним розпорядникам коштів наведені у додатку 6 до цього Прогнозу.
Граничні показники видатків бюджету за функціональною класифікацією
видатків та кредитування бюджету наведені у додатку 7 до цього Прогнозу.
Державне управління. Пріоритетними завданнями для розвитку місцевого
самоврядування на території громади є належне фінансове забезпечення
функціонування виконавчих органів селищної ради для здійснення ними
повноважень, визначених Конституцією України, Законами України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого
самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами. У 2022-2024 роках
передбачається здійснити заходи щодо:
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— забезпечення
прозорості,
відкритості в діяльності органів
місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;
— впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності місцевого
самоврядування;
— забезпечення повноцінного виконання повноважень Софіївської селищної
ради згідно з чинним законодавством;
— подальшого розвитку створеної прозорої системи в прийнятті рішень
органами місцевого самоврядування;
— створення належних умов для реалізації органами місцевого
самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством
України;
— вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого
самоврядування;
— активного розвитку форм місцевої демократії, коли жителі можуть
висловити свою думку з різних питань не від виборів до виборів,
а повсякчас;
— закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування,
формування ефективної системи управління;
— доступності і належної якості публічних послуг, що надаються службами
громади;
— створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для
забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних
і делегованих повноважень;
Основними результатами, яких планується досягти, є:
створення прозорої системи прийняття рішень органами місцевого
самоврядування, підвищення рівня довіри до місцевої влади;
підвищення
кваліфікації
посадових
осіб
органів
місцевого
самоврядування;
розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;
поліпшення матеріально-технічного забезпечення селищної ради та її
виконавчих органів;
створення належних умов для реалізації територіальною громадою та
депутатами ралди прав і повноважень, визначених чинним законодавством
України;
продовження забезпечення якісного, максимально зручного та
комфортного обслуговування громадян;
організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за
мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
розширення переліку надання адміністративних послуг;
поліпшення управління комунальною власністю селищної територіальної
громади шляхом оптимізації структури комунальної власності та підвищення
ефективності використання майна.
Освіта. Пріоритетом розвитку галузі є забезпечення доступності
високоякісної освіти відповідно до європейських стандартів освітньої системи
для всіх громадян селищної територіальної громади незалежно від місця їх
проживання.
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В
умовах
розробки
на державному рівні подальших кроків
реформування галузі «Освіта» та запровадження на місцевому рівні системи її
модернізації завданнями розвитку галузі на 2022 – 2024 роки є:
продовження реформування системи освіти відповідно до Закону України
«Про освіту», забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти «Нова українська школа»;
створення умов для переходу фінансування навчальних закладів від
принципу утримання до принципу формування їх видатків, виходячи з кількості
учнів та стандарту вартості навчання одного учня;
покращення та удосконалення використання навчально-матеріальної бази
шкіл, забезпечення висококваліфікованими педагогічними кадрами;
підвищення забезпеченості закладів загальної середньої освіти сучасним
засобами навчання та комп’ютерною технікою нового зразка;
надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами
максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх
індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;
командний підхід у вихованні та навчанні дітей, який передбачає
залучення педагогів, батьків, спеціалістів;
розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою
молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і
здібностей;
забезпечення реалізації заходів щодо розвитку сімейних форм виховання
та удосконалення системи соціальних послуг для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьмисиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, соціальної
адаптації;
підвищення ефективності фінансування освіти, розширення переліку
платних послуг,які можуть надаватися навчальним закладам, з метою
раціонального поєднання і ефективного використання бюджетних ресурсів та
позабюджетних коштів на розвиток освіти;
удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для
діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів
виховної та організаційно-методичної роботи в громаді;
створення оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації
обдарованої молоді;
впровадження заходів з енергозбереження в освітніх закладах;
упорядкування мережі установ освіти;
забезпечення учнів загальноосвітніх шкіл збалансованим харчуванням,
згідно з нормативами;
організація освітнього процесу із використанням технологій
дистанційного навчання під час карантину.
Основними результатами, яких планується досягти:
збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою;
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розширення можливості соціальної інтеграції різних категорій дітей з
відхиленнями в розвитку, поведінці, обмеженими можливостями здоров’я та
особливими освітніми потребами;
100-відсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою;
зміцнення навчально-матеріальної бази установ освіти, підвищення якості
надання освітніх послуг;
підключення загальноосвітніх навчальних закладів до мережі Інтернет.
Охорона здоров’я. В рамках цієї галузі з бюджету селищної територіальної
громади фінансуватимуться місцеві програми розвитку і підтримки
комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема, щодо оплати комунальних
послуг і енергоносіїв, а також надання населенню медичних послуг та інші
заходи в рамках селищних цільових програм в охороні здоров’я.
Пріоритетами розвитку є реформування медичної галузі, забезпечення
населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення
сприятливих умов життєдіяльності людини, розвиток системи громадського
здоров’я.
У 2022-2024 роках передбачається здійснення таких заходів:
створення спроможної системи громадського здоров'я, переорієнтація
системи охорони здоров’я від політики лікування до політики профілактики
захворювань;
відшкодування витрат по оплаті житлово-комунальних послуг;
дооснащення комунальних некомерційних підприємств сучасним
лікувально-діагностичним обладнанням;
проведення поточних і капітальних ремонтів приміщень лікувальних
закладів;
впровадження у діяльність лікувальних закладів новітніх технологій;
забезпечення виконання державних і селищних програм, спрямованих на
поліпшення показників здоров’я населення, стабілізацію ситуації із серцевосудинними захворюваннями, захворюваннями на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, тощо;
відшкодування
лікарських засобів по пільговим рецептам для
онкохворих, ветеранів війни, дітей з вадами мозку, хворих на дитячий
церебральний параліч, людей з психічними розладами, хворобою Паркінсона,
бронхіальною астмою, фенілкетонурією, інвалідів І та ІІ групи, дітей з
багатодітних сімей;
забезпечення лікарськими засобами відділення гемодіалізу;
забезпечення дітей народжених від ВІЛ- інфікованих матерів молочними
сумішами;
надання медичних послуг для реагування на епідемії, зокрема епідемії
коронавірусної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;
удосконалення процесу управління на основі подальшого розвитку
інформаційного середовища системи охорони здоров’я.
Основні результати, яких планується досягти:
підвищення доступності і якості медичних послуг;
запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони
здоров’я та їх фінансового забезпечення;

Продовження додатка

створення стимулів для здорового способу життя населення й здорових
умов праці;
зниження рівнів загальної захворюваності населення;
покращення стану здоров’я населення.
Соціальний захист та соціальне забезпечення. В рамках цієї галузі з
бюджету селищної територіальної громади фінансуватиметься утримання
центру надання соціальних послуг, забезпечення підтримки сімей, які
перебувають у складних життєвих обставинах або знаходяться у зоні ризику
щодо потрапляння в такі ситуації та інші заходи в рамках селищних цільових
програм щодо соціального захисту населення.
Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального
забезпечення є:
забезпечення проведення ефективної регіональної політики щодо
поліпшення якості життя вразливих груп населення;
створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш
вразливим верствам населення;
забезпечення своєчасності отримання громадянами державних соціальних
гарантій;
забезпечення соціальної підтримки дітей війни, осіб з інвалідністю та
ветеранів війни; громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
забезпечення вирішення інших соціально-побутових проблем по заявах
громадян;
забезпечення соціального захисту, шляхом надання матеріальної та іншої
допомоги учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих
воїнів АТО/ООС;
вирішення питань соціального захисту осіб з інвалідністю;
організація надання соціальних послуг гарантованих державою;
соціальна підтримка сімей з дітьми та осіб, які опинились в складних
життєвих обставинах;
соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб;
подальше проведення сучасних заходів державної політики із
забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, створення
новітньої системи всебічної підтримки молоді, формування необхідних для
цього правових, гуманітарних та економічних передумов;
створення належних умов для проведення щорічного оздоровлення
пільгових категорій громадян;
розширення можливостей та активізація участі молоді в життєдіяльності
громади;
активне просування, всебічна підтримка та захист традиційних сімейних
цінностей;
формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у
суспільстві;
удосконалення механізму запобігання та протидій насильству в сім’ї,
формування громадського неприйняття будь-яких форм насильства;
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збереження реалізації прав та законних інтересів молоді, сімей, дітей,
зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та
вирішення актуальних завдань у сфері охорони дитинства.
У 2022-2024 роках передбачається здійснення таких заходів:
підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верств
населення;
надання одноразової грошової допомоги громадянам на лікування, які
опинились в скрутному матеріальному становищі;
виплата допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю
волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого;
надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників війни в
Афганістані;
надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників АТО/ООС;
надання одноразової матеріальної допомоги особам, які зараховані на
військову службу за контрактом;
надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС,
учасникам ліквідації на Чорнобильській АС, учасникам війни в Афганістані;
створення належних умов для проведення щорічного оздоровлення
пільгових категорій громадян;
підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт;
спрощення процедури та скорочення термінів оформлення документів
для отримання соціальних допомог;
покращення поінформованості населення щодо можливості отримання
державних соціальних допомог;
покращення умов проживання та соціально-побутового обслуговування
громадян похилого віку та осіб з інвалідністю;
активне просування, всебічна підтримка та захист традиційних сімейних
цінностей;
формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у
суспільстві;
удосконалення механізму запобігання та протидії насильству в сім’ї,
формування громадського неприйняття будь-яких форм насильства.
Основні результати, яких планується досягти:
створення доступного середовища, що сприятиме зростанню рівня та
якості життя населення громади;
підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств
населення та ефективності використання бюджетних коштів соціального
спрямування;
підвищення ефективності соціальної роботи з сім’ями, молоддю;
забезпечення пріоритетності права дитини на сімейне виховання,
розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
поліпшення соціальної ситуації.
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Культура. Закладами культури надаватимуться
послуги
із
забезпечення інформування і задоволення творчих потреб громадян, їх
естетичного виховання, розвитку та
духовного збагачення, залучення
населення до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.
Головними пріоритетами галузі будуть:
забезпечення на території громади 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;
забезпечення доступності до інформації, культурних надбань, ресурсів,
нових технологій та сучасних форм культурного самовираження незалежно від
статусу, приналежності до певної соціальної чи етнічної групи з метою
соціального, духовного розвитку, творчої реалізації особистості заради
дотримання миру, європейських цінностей.
У 2022-2024 роках передбачається здійснення таких заходів:
зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;
проведення конкурсів, фестивалів, виставок для учнів та викладачів шкіл
естетичного виховання;
зміцнення кадрового потенціалу працівників галузі ―Культура і
мистецтво‖ громади шляхом підвищення їх фахового рівня та проведення
інноваційних семінарів, курсів підвищення кваліфікації тощо;
популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких
заходів;
забезпечення поповнення бібліотечних фондів.
Основні результати, яких планується досягти:
створення умов для задоволення культурних потреб населення громади,
творчого розвитку, естетичного виховання громадян;
формуванню гармонійного культурного середовища;
збільшення чисельності населення, охопленого культурно-дозвіллєвою
діяльністю, бібліотечним обслуговуванням;
збереження, розвиток та вивчення національної культурної спадщини;
приведення матеріально-технічної бази закладів культури у відповідність
до сучасних вимог;
поповнення та оновлення бібліотечних фондів, запровадження нових
інформаційних послуг;
надання якісних культурно-мистецьких послуг;
посилення контролю за збереженням історико-культурної спадщини,
занесення об'єктів культурної спадщини місцевого значення до Державного
реєстру нерухомих пам'яток України з метою їх збереження;
охорона нематеріальної культурної спадщини.
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Фізична культура і спорт. В рамках цієї галузі з бюджету селищної
територіальної громади фінансуватиметься дитячо-спортивна школа і інші
заходи в рамках селищної цільової програми щодо фізичної культури і спорту.
Пріоритетами розвитку галузі є залучення широких верств населення до
масового спорту, популяризація здорового способу життя, забезпечення
максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому
спорті, створення умов для занять фізичною культурою і спортом.
У 2022-2024 роках передбачається здійснення таких заходів:
підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та
масовим спортом;
залучення населення з обмеженими фізичними можливостями до
систематичних занять фізичною культурою та спортом, розвиток фізичної
культури і спорту в навчально-виховній сфері;
створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці
шляхом розвитку інфраструктури для занять спортом та активного відпочинку.
Житлово-комунальне
господарство. Пріоритетними завданнями
реформування житлово-комунального господарства у прогнозному періоді
буде:
надання населенню якісних житлово-комунальних послуг;
підтримка та розвиток комунального фонду;
забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства;
покращення якості і забезпечення питною водою населення громади;
комплексний благоустрій території громади;
збереження та утримання на належному рівні зелених зон громади,
кладовищ, зон відпочинку;
забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць;
модернізація наявної транспортної інфраструктури;
забезпечення якості та безпеки дорожнього руху;
поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг
місцевого значення.
У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:
модернізація систем водопостачання, водовідведення та очисних споруд;
благоустрій території громади;
утримання кладовищ;
покращення технічного стану водогонів;
проведення капітального та поточного ремонту доріг місцевого значення;
забезпечення належного утримання комунальних доріг;
покращення стану комунального фонду громади;
відновлення та створення нових зелених зон культурно-масового
відпочинку для мешканців громади;
продовження робіт з поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення з
застосуванням новітніх технологій та елементів енергозбереження.
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Основні результати, яких планується досягти, є:
покращення технічного стану комунального господарства;
покращення благоустрою населених пунктів громади;
поліпшення стану автомобільних доріг;
зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;
забезпечення населення житлово-комунальними послугами високого рівня і
якості відповідно до вимог національних стандартів;
створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу житловокомунального господарства;
зменшення витрат енергоресурсів;
Охорона громадського правопорядку. В рамках цієї галузі з бюджету
територіальної громади фінансуватиметься КЗ «Миколаївська місцева пожежна
охорона» і інші заходи громадського порядку та безпеки на виконання місцевих
програм селищної ради.
Пріоритетними завданнями у сфері охорони громадського правопорядку
будуть:
захист життя і здоров’я громадян, приватної, колективної та державної
власності від пожеж;
підтримання належного рівня пожежної безпеки на підприємствах,
установах, організаціях і в населених пунктах;
реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку
електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп’ютерних технологій;
забезпечення охорони громадського порядку на території громади;
профілактика правопорушень, протидія злочинності, усунення причин і
умов, що спричинили вчинення протиправних дій, поліпшення стану
криміногенної ситуації в громаді.
У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:
видатки на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони;
запобігання та протидія адміністративним правопорушенням;
удосконалення системи оперативного реагування на правопорушення;
організація забезпечення профілактики правопорушень.
Основні результати, яких планується досягти, є:
дієвий захист населення, яке проживає на території громади та його майна
від пожеж;
створення належних умов матеріально-технічного забезпечення місцевої
пожежної команди;
підвищення рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів;
ефективності діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав і
свобод людини;
поліпшення соціально-економічної та морально-психологічної ситуації в
громаді.
Охорона навколишнього природного середовища. Пріоритетними
завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища
є забезпечення охорони довкілля та раціонального використання природних
ресурсів.
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За рахунок екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища в результаті господарської та іншої діяльності, а також інших
надходжень
згідно
чинного
законодавства
у
2022-2024
роках
здійснюватимуться заходи, які направлені на охорону та раціональне
використання природних ресурсів, зменшення шкідливого впливу
забруднюючих речовин та відходів на довкілля і здоров’я людей та іншу
діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Граничні показники видатків Софіївської селищної територіальної
громади та надання кредитів з бюджету громади головним розпорядникам
бюджетних коштів наведено в додатку 6 до цього прогнозу.
Граничні показники видатків бюджету Софіївської селищної
територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування бюджету наведено в додатку 7 до Типової форми прогнозу
місцевого бюджету.
Повернення та надання кредитів на 2022-2024 не прогнозується.
VІІ. Бюджет розвитку
Мета та цілі капітальних інвестицій обумовлюються пріоритетними
потребами територіальної громади і спрямовуються на поліпшення соціальноекономічного розвитку території, забезпечення необхідного рівня послуг, що
надаються мешканцям територіальної громади.
У 2020 – 2021 роках видатки бюджету розвитку Софіївської селищної
територіальної громади здійснювались за рахунок зміни залишків коштів
спеціального фонду на початок року та коштів, що передаються із загального
фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
Враховуючи обмеженість фінансового ресурсу бюджету селищної
територіальної громади видатки розвитку, визначених статтею 71 Бюджетного
кодексу України на 2022 – 2024 роки не прогнозується.
Показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та
орієнтованими обсягами витрат, визначених у межах загальних граничних
показників видатків бюджету Софіївської селищної територіальної громади
наведена в додатку 9 до цього прогнозу.
Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначених у
межах загальних граничних показників видатків бюджету Софіївської
селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету наведена у
додатку 10 до Типової форми прогнозу місцевого бюджету.
VІІІ. Взаємовідносини бюджету з іншими місцевими бюджетами
Відповідно до статей 103 та 103-3 Бюджетного кодексу України прогноз
на середньостроковий період передбачає міжбюджетні трансферти з
державного бюджету в сумі 164 202 500 грн., питома вага яких у структурі
доходів бюджету складає 41,6% та інших місцевих бюджетів в сумі 237 642
грн., питома вага яких у структурі доходів бюджету складає 0,1%.
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Загальний обсяг трансфертів з державного бюджету складає у 2022
році – 49 946 500 грн., у 2023 році – 55 010 700 грн., у 2024 році – 59 245 300
грн.
Основними трансфертами з державного бюджету є базова дотація (7,9%) та
освітня субвенція з державного бюджету (92,1%),
Крім того, у 2022-2024 роках прогнозується надходження міжбюджетних
трансфертів з інших місцевих бюджетів, а саме з обласного бюджету
Дніпропетровської області на пільгове медичне обслуговування осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильстької катастрофи та субвенція з
Вакулівського сільського бюджету на відшкодування витрат на проживання
підопічних у відділенні стаціонарного догляду постійного або тимчасового
проживання.
Загальний обсяг трансфертів бюджету з інших бюджетів складає у
2022 році – 76 478 грн., 2023 році – 79 124 грн., 2024 році – 82 040 грн.
Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів у розрізі їх видів
та бюджетів (державного та місцевих) наведені в додатку 11 до прогнозу
бюджету Софіївської селищної територіальної громади.
З бюджету селищної територіальної громади у середньостроковому періоді
не передбачається надання міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам.
Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам у розрізі їх
видів та бюджетів (державного та місцевих) наведено в додатку 12 до
Типової форми прогнозу місцевого бюджету.
Взаємовідносини бюджету Софіївської селищної територіальної громади з
місцевими бюджетами інших рівнів будуть здійснюватись через механізм
передачі відповідних міжбюджетних трансфертів, визначених статтею 101
Бюджетного кодексу України.
ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету
В прогнозі бюджету Софіївської селищної територіальної громади на 20222024 роки наявні наступні додатки:
додаток 1 «Загальні показники бюджету»;
додаток 2 «Показники доходів бюджету»;
додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;
додаток 4 «Показники місцевого боргу»;
додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим,
обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих
гарантій»;
додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з
бюджету головним розпорядникам коштів»;
додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;
додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі
інвестиційних проектів»;
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додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;
додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».
У прогнозі на середньострокову перспективу по Софіївській територіальній
громаді відсутня інформація для заповнення додатків:
додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;
додаток 4 «Показники місцевого боргу»;
додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим,
обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих
гарантій»;
додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;
додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі
інвестиційних проектів»;
додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».
Конкретні показники обсягу видатків на 2022-2024 роки будуть
уточнюватись залежно від прийнятих нових законодавчих та інших
нормативно-правових актів, рішень селищної ради, що впливають на показники
бюджету селищної територіальної громади у середньостроковому періоді.
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