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ВИРIШИЛА:

1. Затвердити прс)г}Iоз мiсцевого бюджету Новоселицt,коi MicbKoT ради
Об'сДlrаноТ територiатrьноТ громади на 2021-2022 роки згiдно додатка Jrlb1 до цього
рiшення.

2. КонтроJIь зzl виконанням цього рiшення покласти на плiського голову ,га

ПОСтiiiнУ комiсiю з пLIтань бюджету, соцiально-економiчного розвитку та
мiжнарод(ноi спiвпрачi (Р. Майданський).

МIiський голOва М.Нiкорич



Додаток Jt1
,цо рiшення ХХ_ХII сесii
MicbKoi ради VII скликання

<[Ipo затвердження l]рогнозу мiського
бiюджету llовоселицькот MicbkoT рали
ъlа202|-2022 рt>ки>>

JФ32i{9Эвiл 19 гlэулня 2019 р.

прогноз
плiськогtl бюд:же,гу НовоселицькоТ MicbKoi ради на 2ll2l та 2022 роки

Загальна частина
[1рогноз п,tiського бюджету на 2021 ,l,el 2022 рски (дсьчi - Пр,эгноз) розроб-цено на

OCHr)Bi IIоложенЬ Бюджет,ного кодексу УкраТни, Податкового кодексу УкраТни, з урахуванням
прогнознИх покtlзнLlкiв еконоМiчногО i соцiальНого розI}иТку Украiни на 2О21 та 2О22 роки,
с:квil"лених п,остановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 15.05.2019 Jф 555 зi змiнами, Закону
У'краiни кПро .Щер>ltавний бюджеr' УкраiЪи на 2020 piK>, державних, обласних та мiських
цiлl,ових програм, з метою створення дiевого механiзму управлiння бюджетним процесом,
вст€lноtsлення зв'язку мiж стратегiчними цiлями та можливостями бюджету у
сер()дньостроковiй перспективi, забезпечення IIрозоростi, перелбачуваностi та послiдовностi
бюд,жетноi rlолir,иклt в Новоселицькiй об'сдrrанiй територiа-гrьнiй громалi.

[IРОГноЗ Включас iндикативнi прогнознi показники економiчноt,о i соцiального
розI}итку громади, пtiського бюджету за основними видами доходiв, фiнансування, вида,гкiв i
кре]tитуванFIя, взаемовiдносин мiського та iнших мiсцевлtх бкrджетiв.

[Ia cepe;tHbocTpoкo,By перспективу основними завданнями с:
здiйснення подаJ]tьших kpokiB в напрямi вrrровадження реформи мiсцевого

сам()врядУвання. децентраJliзацii управлiння бюджетнI{ми коштами та пiдвищення рiвня
caMrlcTiiiHocTi орган iB мiс.цевого саN,Iоврядування ;

пiдвищення ефектиtlностi чправлiння бюджетнрlми коштами IIIJIяхом застосування
дiсвих пleTortiB eKoHoMiT б,юДжетних коштiв. здiйснення оптимiзацiТ витраткош.гiв мiсцевого
бюджету шJIяхом вItключtення непрiоритетних та неефе.ктивних витрат,, насамперед тих, що
не забе:lпечyють виконання основних функuiй i завдань громади та подаIьшоi оптимiзацii
бюджетних програм;

забезпечення стабiльного функцiонування бюджетних установ та виконання захо;liв,
перi:дбачених п,tiсцевими (5юджетнлIми програмами;

tsжиття lliсви:к захс,дiв щодо трансформування мережi бюджетни:х установ в установи
нOв()го 1]ипу, спромс|жнi надавати якiснi посJIуги на piBHi свропейських с:тандартiв;

зiепровадження ефективних заходiв з енергозбереження в бю,цжетних установах i
закладФ(;

Еизначення та вLIкOнання завданЬ ссlцiально-с:кономiчного розвитку громади з
врах ува]lням iх прiоритетностi;

зiабезпечення фiнаrrсl,вання iнвестицiйних просктiв (програм).
Ilrдикативнi прогн,эзlli показники мiського бюдж:ету Новоселицькот мiськоi ради на

2()21 та ,2022 роки € l)сноВ,ою для складання планiв свосi:liяльностi та формування покilзникiв
про(:кту бюдже,ту на середlньострокову перспективу.

Г[рогtlозом влtзначасться перелiк iнвестицiйних про€ктiв, реалiзацiя яких вiдбувасться
пI)о,l,ягоjи декiлькох poKiB i потребус бюдже,rного фiнансування. [cl перелiку вкJIючено
про(|кти, що реа,тiзоl]уються iз залученням кош,гiв держаl]ного та мiсцевих бюджетiв, а також
iншttХ д]жереЛ фiнансування, проекти, фiнансування яких розпочаго у пtrпереднiх бюджетних
перiэдад, а також проскти i програми для вирiшегtня нагчL]ьних завдань громади у
пlliоритетних сферах, зокрема соцiа_гlьно-культурнiй, 11роскти проходитимуть процедуру
оцiнювання з ypaXy,BaHHrtM результатiв аналiзу потенцiйних вигiд i ви,грат, що дозволи]ь
забезпе.tити прозорiсть та максимальну результативнiсть ix впроваджен ня.



r розрilхунки ()рганiв, Iцо контролюють сIIравляння надходжень бrоджету.

Використання бюджетних коштiв в основних сферах дiяльностi
l1роrноз ви,цаткiв бюджеr,у на 202l та 2022, роки розроблено з урахуванням

iНфпяцiйноТ динамiки, подirльшого пiдвищення мiнiмальних соцiацьних стандартiв,
граjrичних обсягiв видатl:iв загаJIы{ого фон.rtу на 2020 piK.

OcBiTa

В РаМках цiсi галузi фiнансуватиметься |'| бюджетних закладiв з штатною
чисельгtiсТю 828 одиницi. ПослугИ з наданнЯ середньоi освiтИ отримають 265О учнiв, у
IIJк()лах естетичного виховання займатимуться 350 дiтеii.

I1рiорит,етОМ РОЗВl.tТку гаrузi освiти с забезпечення доступнос,гп високоякiсноТ освiти
вiдlIовi,lно 21о свропейських с,гандартiв ocBiTHboT системI{.

У 202| Ta20|Z2 роках перелбача€ться здiйснити TaKi заходи:
IIРОДОВження роботи зi змiцнення матерiально-технiчноТ бази закладiв освiти;
УДОСКОНаЛеННя системи управлiння загшIьною середньою освir:ою та ii фiнансового

забезпечення, оптимiзацiя мережi зага-пьнот середньоi ,та дошкi;rьноi освiти з урахуванI{ям
розl}итку ек,эномiки та регiона-гlьного ринку працi;

()сновними результатами, яких планусться досяг-r,и, с:
пiдвищення 1riвня :пкостi надання ocBiTHix послуг закладами громади;
ПiДвиIЦення рiвня забезпечення закладiв загальноi середньоТ та дошкiльноТ освir.и

громадIl суч,асними комп'ютерними комплексами та пiдключення iх до мережi IHTepHeT.

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення
В рамкаХ цiеТ га_пузi з мiськогО бюджетУ фiнансуватиметься 2 мiсцевi/регiональнi

комплеI(снi прог,рами реалiзачiю Г[рограми соцiальноi пiдтримки малозабезпечених верств
населення Новоселицькс,т отг "турбота" та Програпли соцiа-гlьного захисту учасникiв
антIIтерористичноТ <rпераlriТ [{овоселицькоТ ОТГ, членiв ix сiмей.

[Iрiоритетними заI}даннями у сферi соцiального захисту та соцiа;ьного забезпечення с
дер;кав[Iа пiдтримка соцiа,rьно вразливих верств насеJIення, пiдвищення рiвня охоплення
соцiальною пiдтримкою незаможних верств населення, учасникiв Ато, подаJrIьше
рефэрмування сфери надання соцiальних послуг та закладiв соцiального захисту.

У 202| та2022 роках передбачасться здiйснити наступнi заходи:
соцiальноТ, {liHaHcoBoi, юридичноi, медичноi та психологiчноi пiдтримки 1^lасникiв

АТО та членiв Тх сiмей, сiмей загиблих учасникiв АТО;
0прияння забезпеченню Тх соцiа-гlьно_побутових потреб, ш,о здiйснюються на

MicrteBq.My piBHi;
наданнЯ соцitulыtи:{ ltослуГ r,a з;tiйснення соцiаЛьн:огО супроводУ таких сiпtей (осiб);
Gприяння пiд,вищенню рiвня соцiальноТ ЗаХИЩеН|Эстi населення, пiдтримка BeTepaHiB

вiйвИ та працi, iнвшliдiв, .малозабеЗпечених верстВ населення, потерпiлих вiд наслiдкiв aBapii
на ЧАЕС.

С)сновними результатами, яких планусться досягт.и, €:

QПРОЩення процедури та скорочення TepMiHiB оформлення документiв для
соцiальних допомог;

отримаrIня

{iокращення поiнформованостi населення щодо можливостi отримання державних
соцiальних допомог;

покращення умов проживання та соцiально-побутового обслуговування дiтей-
iнвапiдiв, Громадян ]lохилого Biky та iнвалiдiв, якi проживають у будинках-iнтернатах;

шiдвищення рiвня с:оцiа-гlьного захисту населення;
покращення ,матерiаrlьного стану незахищених, IчIаJIозабезпечених верств населення

ОТ[ шляхоN,I наданн:я iM одноразовоТ адресноi грошовоI допомоги;
НаДаННЯ фiнансовоi гIiдтримки iнвалiдам, одиноким та багатодiтним родинам, людям

похIIлого BiKy та iншlим незахищеним верствам населення.



Охорона навколишньOго природного середовища

Г[рiоритеr,ниN,Iи заЕ}ланнями дiя.ltьностi у сферi охорони навколиttlнього природного
середовиlца с забезпечення охорони довкiл:tя т,а рачiсrнального використання природних
pecypciB.

За рахунок еколсlгiчного податку та грошовIIх стягнень за шкоду, заподiяну
порll1цgllцям законо,цавстI}а про охорону навколишнього природного середовища в результатi
госllодарськоi та iншtоТ дiяльностi, а також iнших надходжень згiдно чинного законодавства у
202] та 2022 роках здiйс:нкlватимуться заходи, якi направленi на охорону та рацiона,rьне
вI.Iк()ристання прир(]дних pecypciB, збереження природно-заповiдногсl фонлу, зменшення
шкi:tливого вIIливу забру:rнюючих речовин ra вiдхоJtiв на довкiлля i здtlров'я лкlдей та iншу
дiяльнiсть у сферi охорони навколишнього приI)одного середовища.

Виконання iнвестицiйних програм (проектiв)

}'продовж 2021 i 2022 poKiB плануеться продовжити комплекс робiт направлених на

розв'язання актуаJIьних проблем соцiально-економiчного розвитку Новоселицькоi ОТГ.
Формування пере.пiкiв здiiiснювалось вiдповiдгlо до проекту Стратегii розвитку

НовэселицькоТ О'ГГ та Програми ссlцiально-економiчногсl розвитку.
Визначення ]ж остаlочного перелiку об'ск,гiв, що фiнансуват[{муться у 202|-2022

poкitx за рахунок коштiв державного фонду регiонального розвиlку, субвенцii з лержавного
бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку
окрOмих територiй та iнших субвенцiй капiта-llьного характеру, здiйснюватиметься пiсля
видiлення зазначених коrштiв.

Мiжбюджетнi вiдносини

[Iрiоритетом бюджетноТ полiтики у 2021-2022 роках стане реформування
мiж,5юджетrlих вil(носин з ме1ою запровадження середньострокового бюдже'гного

FIачаrьник фiiнанссlвсlго вiддiлу Наr:алiя КIЦАК


