
Пояснювальна записка  

до проєкту рішення Новоселицької міської ради  

«Про міський бюджет на 2022 рік» 

Враховуючи частину першу статті 75 Бюджетного кодексу України проєкт 

міського бюджету Новоселицької міської ради на 2022 рік ґрунтується на 

показниках, визначених у прогнозі бюджету Новоселицької міської ради на 2022 

– 2024 роки, схваленому рішенням виконавчого комітету Новоселицької міської 

ради від 11 серпня 2021 року №160, та затвердженому рішенням ХІ сесії 

Новоселицької міської ради VІІІ скликання від 19 серпня 2021 року № 11/6 «Про 

прогноз міського бюджету Новоселицької міської ради на 2022-2024 роки».  

На виконання частин першої та восьмої статті 75 Бюджетного кодексу 

України Міністерством фінансів України листами від 12 серпня 2021 року 

№ 05110-14-6/25339 та від 20 вересня 2021 року № 05110-14-6/28755 доведені 

особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік.  

Проєкт міського бюджету Новоселицької міської ради на 2022 рік 

розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового 

кодексу України, Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки, схваленої 

постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 та взятої 

до відома відповідно до постанови Верховної Ради України від 15 липня 2021 

року № 1652-IX, Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»,  

Програми економічного і соціального розвитку Новоселицької територіальної 

громади на 2021-2023 рік, затвердженої рішенням VІ сесії Новоселицької міської 

ради VІІІ скликання від 22 квітня 2021 року № 6/2, Стратегії сталого розвитку 

Новоселицької МТГ на 2021-2029 роки, затвердженої рішенням ХІІІ сесії 

Новоселицької міської ради VІІІ скликання від 21 жовтня року №13/1 та міських 

цільових програм. 

 

Особливості складання розрахунків під час формування проєкту  міського 

бюджету Новоселицької міської ради на 2022 рік 
 

1. Під час визначення показників проєкту  міського бюджету 

Новоселицької міської ради на 2022 рік враховані наступні показники, визначені 

Бюджетною декларацією на 2022 – 2024 роки, схваленою постановою Кабінету 

Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 та взятої до відома відповідно 

до постанови Верховної Ради України від 15 липня 2021 року № 1652-IX: 

 Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України 

у 2022 році:  

Назва 2022 рік 

Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, 

відсотки 

106,2 

Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, 

відсотки 

107,8 

Рівень безробіття населення віком 15 – 70 років за методологією 

Міжнародної організації праці, відсотків до робочої сили відповідного 

віку 

8,5 



Назва 2022 рік 

Обмінний курс гривні до долара США, грн  за долар США в 

середньому за період 

28,6 

  

 Прогнозний прожитковий мінімум на 2022 рік:  

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового 

мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення у 2022 році: 

для працездатних осіб – 45 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та 

осіб з інвалідністю – 100 відсотків; для дітей – 130 відсотків відповідного 

прожиткового мінімуму. 

 

 Мінімальна заробітна плата та соціальні стандарти: 

а) мінімальна заробітна плата: 

- з 01 січня 2022 року – у розмірі 6 500 грн, з 01 жовтня 2022 року – 

у розмірі 6 700 грн; 

б) посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: 

- з 01 січня 2022 року – у розмірі 2 893 грн, з 01 жовтня 2022 року – 

у розмірі 2 982 грн.  
 Мінімальна заробітна 

плата 

Посадовий оклад працівника 

І тарифного розряду Єдиної 

тарифної сітки 

грн Темпи 

приросту, % 

грн Темпи 

приросту, % 

 2022 рік 

із січня з липня з грудня 

Прожитковий мінімум, грн: 

на одну особу 

2 393 2 508 2 589 

для дітей віком до 6 років 2 100 2 201 2 272 

для дітей віком від 6 до 18 років 2 618 2 744 2 833 

для працездатних осіб 2 481 2 600 2 684 

для осіб, які втратили працездатність 1 934 2 027 2 093 



з 01 січня 2022 року 6 500  2 893  

з 01 жовтня 2022 року 6 700 3,1 2 982 3,1 

 
2. Зобов’язання, які виражаються в іноземній валюті, розраховуються в 

національній валюті виходячи із:  
Показники 2022 рік 

Обмінний курс гривні до долара США, в середньому за період, грн  за 

долар США 

28,6 

Розрахунковий курс гривні до євро, грн  за євро 35,2 

 

3. Враховані обсяги міжбюджетних трансфертів на 2022 рік, визначені у 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»: 

- освітня субвенція державного бюджету місцевим бюджетам –

93 824 500,00  грн; 

- базова дотація -   31 046 200,00 грн. 

  



ДОХОДИ 

 

Дохідна частина міського бюджету на 2022 рік розроблена на основі 

норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших 

законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення 

бізнесу. 

При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету на 2022 рік було 

враховано показники надходжень за 2020 рік, очікувані показники  за 2021 рік та 

прогнозні показники на 2022 рік. 

В цілому, показник доходів міського бюджету на 2022 рік обраховано в 

сумі 233 514 100,00 грн, у тому числі: 

- загальний фонд (з міжбюджетними трансфертами) – 226 274 100,00 грн, з 

яких міжбюджетні трансферти складають 131 674 100,00 грн (56,39%) та власні 

надходження складають 94 600 00,00 грн (40,51%). 

- спеціальний фонд – 7 240 000,00 грн (3,10%). 

 

Структура доходів міського бюджету 

 
Прогноз обсягу доходів загального фонду міського бюджету (без 

міжбюджетних трансфертів) складає 94 600 000,00 грн. При розрахунку доходів 

загального фонду було враховано збільшення розміру мінімальної заробітної 

плати, збільшення прожиткового мінімуму, введення в дію з 01.01.2022 року 

нормативно грошової оцінки землі в селах Динівці, Строїнці та Котелеве.  

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок на доходи 

фізичних осіб, що становить 57,72% власних доходів загального фонду міського 

бюджету у 2022 році.  

Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для 

розрахунку прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб виступає 

показник витрат на оплату праці, який включає в себе: фонд оплати праці 

найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців. 

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2022 

рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці,  також 

базується на фактичних надходженнях податку та середньою заробітною платою 

штатних працівників, кількістю працюючих, ставкою податку, а також з 

урахуванням змін в обліку статистичних показників заробітної плати штатних 

працівників. 

40,51%

3,10%

56,39%

Власні доходи загального 

фонду

Власні доходи спеціального 

фонду

Міжбюджетні трансферти



Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи 

фізичних осіб: 

- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб;  

- враховано підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2022 на 8,33% 

(з 6 000 грн до 6 500 грн)  та прожиткового мінімуму; 

- легалізація виплати заробітної плати та інше. 

 До міського бюджету будуть зараховані 64% податку на доходи фізичних 

осіб, що справляється на території міської територіальної громади.  

Зважаючи на  вищевикладене передбачається, що до міського бюджету у 

2022 році надійде податку на доходи фізичних осіб у сумі 54 600 000,00 грн.  

Прогнозні надходження податку на прибуток підприємств комунальної 

власності, засновником яких є міська рада складають 263 000,00 грн.  

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України, орендна плата за 

користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності міської ради зараховується до загального фонду міського 

бюджету. Для розрахунку прогнозних показників використовувались фактичні 

надходження цього платежу за 2018-2020 роки та очікувані показники за 2021 

рік.  

Отже, місцевих податків і зборів до міського бюджету плануються надійти 

у сумі: 

- рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів – 

29 000,00 грн; 

- внутрішніх податків на товари і послуги – 6 250 000,00 грн; 

- місцеві податки і збори – 27 930 000,00 грн; 

Неподаткові надходження складає 5,98% від обсягів доходів загального 

фонду без урахування міжбюджетних трансфертів, плановий обсяг на 2022 рік 

становить 5 528 000,00 грн. 

Структура власних доходів загального фонду 

                                                                                                 тис.грн. 

Назва податку Сума тис. 

грн. 

Частка,% 

Податок на доходи фізичних осіб 54 600,0 57,72% 

Податок на прибуток 263,0 0,28% 

Рентна плата  29,0 0,03% 

Внутрішні податки на товари та 

послуги 

6 250,0 6,61% 

Місцеві податки та збори 27 930,0 29,52% 

Неподаткові надходження 5 528,0 5,84% 

Разом 94 600,0 100,00% 

 



 
 

 

Структура місцевих податків та зборів загального фонду міського 

бюджету 

                                                                                               тис.грн. 

Назва податку Сума тис. 

грн. 

Частка 

Плата за землю 10 485,0 37,54% 

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки 

2 923,0 10,46% 

Єдиний податок 14 500,0 51,92% 

Туристичний збір 19,0 0,07% 

Збір за місця для паркування 

транспортних засобів 

3,0 0,01% 

Разом 27 930,0 100,00% 

 

57,72%

0,28%0,03%

6,61%

29,52%

5,84%

Структура власних доходів загального фонду місцевого 

бюджету

Податок на доходи фізичних 

осіб 57,72%

Податок на прибуток 0,28%

Рентна плата 0,03%

Внутрішні податки на товари 

та послуги 6,61%

Місцеві податки та збори 

29,52%

Неподаткові надходження 

5,84%



 
 

Спеціальний фонд міського бюджету (без трансфертів) на 2022 рік 

визначено у сумі 7 240 000,00 грн. Спеціальний фонд міського бюджету 

складається з податкових надходжень та неподаткові надходження. 

Прогнозна сума податкових надходжень спеціального фонду планується 

надійти у сумі 80 000,00 грн, що складає 1,10% надходжень спеціального фонду, 

а саме: 

- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком 

викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) – 55 000,00 грн. 

- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні 

об`єкти – 13 000,00 грн. 

- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 

місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної 

сировини – 12 000,00 грн. 

Прогнозна сума неподаткових надходжень спеціального фонду становить 

7 160 000,00 грн, що складає 98,90% надходжень спеціального фонду, а саме : 

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю – 3 332 500,00 грн. 

- надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, 

організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання 

цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб 

земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів – 3 827 500,00 грн. 

 

Структура власних доходів спеціального фонду місцевого бюджету  

тис.грн 

Назва податку Сума тис. 

грн. 

Частка,% 

Екологічний податок 80,0 1,10% 

Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 

3 332,5 46,03% 

37,54%

10,46%

51,92%

0,07% 0,01%

Структура місцевих податків та зборів 

загального фонду міського бюджету
Плата за землю 37,54%

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки 10,46%
Єдиний податок 51,92%

Туристичний збір 0,07%

Збір за місця для паркування 

транспортних засобів 0,01%



Надходження, що отримують бюджетні 

установи від підприємств, організацій, 

фізичних осіб та від інших бюджетних 

установ для виконання цільових 

заходів, у тому числі заходів з 

відчуження для суспільних потреб 

земельних ділянок та розміщених на 

них інших об`єктів 

3 827,5 52,87% 

Разом 7 240,0 100,00% 

% 

 
 

Міжбюджетні трансферти 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України обсяг 

міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевим 

бюджетам визначений в обсягах, передбачених у Законі України «Про 

Державний бюджет на 2022 рік» у сумі 131 674 100,00 грн. 

При цьому передбачено: 

Базову дотацію – 31 046 200,00 грн, яка має компенсаторний характер та 

забезпечує вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів за 

закріпленими доходами (податком на доходи фізичних осіб); 

Субвенції із загального фонду державного бюджету: 

- освітня субвенція – 93 824 500,00 грн, обсяг якої визначено на основі 

нової формули виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних 

працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної 

наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 

2022 року. 

Кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці 

з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 1 514 800,00 грн. 

1,10%

46,03%

52,87%

Екологічний податок

Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з 

їх основною діяльністю

Надходження, що отримують 

бюджетні установи від 

підприємств, організацій, 

фізичних осіб та від інших 

бюджетних установ для 

виконання цільових заходів



Обсяг дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються 

установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок 

відповідних місцевих бюджетів – 1 427 500,00 грн. 

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам: 

- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 2 370 300,00 грн. 

- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами за рахунок  відповідної субвенції з 

державного бюджету – 437 800,00 грн. 

Крім того з бюджетів інших громад прогноз інших субвенцій заплановано 

у сумі 1 053 000,00 грн, в т.ч. Боянська СТГ у сумі 12 900,00 грн, Ванчиковецька 

СТГ у сумі 176 100,00 грн, Магальська СТГ у сумі 412 200,00 грн, Мамалигівська 

СТГ у сумі 227 800,00 грн та Топорівська СТГ у сумі 224 000,00 грн. 

 
Отже, загальний обсяг міжбюджетних трансфертів передбачений у 

сумі 130 150 800,00 грн. 

 

 

 

93 824,50

31 046,20

1 514,80

1 427,50

2 370,30 437,80

1 053,00

Структура міжбюджетних трансфертів місцевого бюджету

Освітня субвенція 93824,50

Базова дотація 31046,20

Дотації з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров'я за 
рахунок відповідної додаткової дотації з державного 

бюджету  1514,80

Дотації з місцевого бюджету на проведення 

розрахунків протягом опалювального періоду за 

комунальні послуги та енергоносії, які споживаються 
установами, організаціями, підприємствами, що 

утримуються за рахунок відповідних місцевих 

бюджетів  1427,50

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції  2370,30

Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок  відповідної субвенції з 
державного бюджету 437,80

Інші субвенції з місцевого бюджету  1053,00



ВИДАТКИ 

 

Видатки міського бюджету Новоселицької міської ради на 2022 рік 

заплановано у сумі 233 514 100,00 грн, у тому числі обсяг видатків загального 

фонду бюджету –  226 124 100,00 грн та видатків спеціального фонду – 

7 390 000,00 грн.  

У порівнянні з плановими показниками міського бюджету на 2021 рік 

видатки міського бюджету збільшились на 11 699 330,00 грн або на 5,97 %, в 

тому числі: 

- по загальному фонду бюджету  - загальний обсяг видатків збільшився 

на 8 008 730,00 грн, або на 3,67%; 

- по спеціальному фонду бюджету - загальний обсяг видатків збільшився 

на 3 690 600,00 грн, або на 99,8%. 

 
 

СТУКТУРА ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 

 

Найбільшу питому вагу у видатковій частині загального фонду міського 

бюджету Новоселицької міської ради складають видатки соціальної 

спрямованості. Так, 74,3% видатків спрямовуються на галузь «Освіта». 12,9% 

спрямовані на галузь «Державне управління», 3,5% - на галузь «Житлово-

комунальне господарство», «Культура і мистецтво» - 3,2% «Охорона здоров’я» - 

3,3%,  «Фізична культура і спорт» - 1,8%, «Соціальний захист і соціальне 

забезпечення» - 0,7%, «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство» - 0,0001%, «Інша діяльність» (місцева пожежна охорона, ЗМІ, 

членські внески до асоціацій, резервний фонд) – 0,6%, «Міжбюджетні 

трансферти» (КНП «Відділення стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового проживання та надання соціальних послуг» Мамалигівської 

сільської ради) - 0,2%. 
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01 НОВОСЕЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

По галузі «Державне управління» видатки загального фонду передбачені на 

утримання: 

- апарату міської ради (штатна чисельність – 2,0 од.). На 2022 видатки 

заплановано рік у сумі 26 354 900,00 грн, в т. ч. оплата праці -18 930 000,00 грн, 

нарахування на заробітну плату – 4 200 000,00 грн, комунальні послуги та 

енергоносії –  3 084 900,00 грн. В порівнянні до плану 2021 року видатки 

збільшились на 1 988 800 грн, або на 8,8%; 

- трудового архіву (штатна чисельність – 2,0 од.) Заплановано 

видатки в сумі 287 600,00 грн. З них 92,7% або 266 700,00 грн спрямовано на 

оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату. 12 900,00 грн, або 4,5% від 

загальної суми видатків заплановано на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв. Обсяг міжбюджетних трансфертів на утримання установи – 

127 700,00 грн. 

- фінансування Програми  відзначення державних, регіональних, міських та 

професійних свят, ювілейних, пам`ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги 

перед Новоселиччиною, здійснення представницьких та інших заходів в сумі 

50 000,00 грн. 

Державне управління; 

29 166,10 тис. грн; 

12,9%

Освіта; 

166 796,95 тис. грн; 

73,8%

Охорона здоров`я; 

7 476,50 тис.грн; 

3,3%

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення; 

1 489,38 тис. грн; 0,7%

Культура i мистецтво;

7 288,28 тис. грн;

3,2%

Фiзична культура i спорт; 

4 003,03 тис. грн; 

1,8%

Житлово-комунальне 

господарство; 

7 994,40 тис. грн; 

3,5%

Транспорт та 

транспортна 

інфраструктура, 

дорожнє господарство; 

100,00 тис. грн; 

0,0%

Інша діяльність; 

1 309,48 тис. грн;

0,6%

Міжбюджетні 

трансферти; 

500,00 тис. грн; 

0,2%

Структура видатків загального фонду міського бюджету на 

2022 рік 

226 124,1 тис. 
грн



 
 

КПКВК 1080 «Надання спеціальної освіти школам естетичного 

виховання» 

Фінансується: 

-  КУ «Новоселицька музична школа ім. М.Мозгового»  -  навчаються 

248 учнів (2020/2021 н.р. – 281 учень (-33 учня). Кількість штатних одиниць – 

43,55 од., з них – 6,08 од.– за рахунок спеціального фонду. Кількість педагогічних 

ставок – 33,08 шт. од. 

- КУ «Новоселицька художня школа» -  навчаються 72 учня (2020/2021 

н.р. – 74 учня). Кількість штатних одиниць – 43,55 од. Кількість педагогічних 

ставок – 4,0 шт. од. 

Планові призначення на 2022 рік складають 4 622 675,00 грн, з них                 

4 103 775,00 грн  – власні кошти, 382 200,00 грн – субвенція Магальської СТГ, 

136 700,00 грн – субвенція Ваниківецької СТГ. Із загальної суми видатків, 

видатки на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату становлять 

4 402 575,00 грн (92,9% від загальної суми), енергоносії – 322 100,00 грн (6,8% 

від загальної суми). Видатки спеціального фонду заплановані в сумі 500 000,00 

грн спрямовані на оплату праці  (батьківська плата). 
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2021 рік (план) 2022 рік (проєкт)

+8,8%

Оплата праці і 

нарахування на 

заробітну плату;

4 284 575 грн; 

92,7%

Оплата комунальних 

послуг та 

енергоносіїв; 

322 100 грн;

7,0%

Інші поточні 

видатки (придбання, 

послуги); 

16 000 грн;

0,3%

Структура загального фонду на фінансування 

мистецьких шкіл на 2022 рік



КПКВК 1160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників» 

 Планові видатки на утримання КУ «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» (7 шт. од.) на 2022 рік складають 829 500,00 грн, з 

них: 89 00,00 грн –  за рахунок субвенції Мамалигівської СТГ. Бюджетні 

призначення в основному спрямовані на оплату праці з нарахуванням 

працівникам даної установи. 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Видатки на галузь «Охорона здоров’я» спрямовані на фінансування  КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Промінь здоров’я» та КНП 

«Новоселицька районна лікарня» становлять 7 476 500,00 грн. 

 З них для забезпечення функціонування КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги «Промінь здоров’я» заплановані видатки на загальну суму 

1 849 000,00 грн. З  них: на оплату енергоносіїв -   1 250 000,00 грн  та 410 000,00 

грн -  на придбання технічних засобів для інвалідів, туберкуліну для проведення 

туберкуліндіагностики, на пільгове і безоплатне лікування окремих груп 

населення за певними категоріями захворювань, на забезпечення безкоштовним 

лікуванням дітей, хворих на рідкісні (орфанні) захворювання. 

Фінансування видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по 

КНП «Новоселицька лікарня» у 2022 році заплановано в сумі 5 627 500,00 грн , з 

них: 200 000,00 – субвенція Топорівської СТГ та 1 427 500,00 -  додаткова 

дотація на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за 

комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 

підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів,  за 

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення, заплановані на 

загальну суму  1 489 375,00 грн та включають: 

- утримання КУ "Центр надання соціальних послуг" (штатна 

чисельність -  15 од.). Видатки передбачені в сумі 1 308 175,00 грн, них 

1 208 175,00 грн, або 92,36% спрямовані на  оплату праці та нарахування на 

заробітну плату та 100 000,00 грн, або 7,64% від загальної суми спрямовані на 

інші поточні видатки. 

- виплату допомог згідно Програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення Новоселицької ОТГ "Турбота" та Програми 

соціального захисту учасників антитерористичної операції  Новоселицької ОТГ  

членів їх сімей. На реалізацію даних Програм на 2022 рік заплановані видатки у 

сумі 100 000,00 грн.   

- на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги заплановані видатки у сумі 50 000,00 грн. 

- оплату енергоносіїв  міського клубу «Ветеран» в сумі 31 200,00 грн. 

Видатки на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 



громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) планується 

передбачити при уточненні вільних залишків міського бюджету. 

  
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 

По галузі «Культура і мистецтво» в міському бюджеті передбачені 

видатки по загальному фонду в сумі  7 288 275,00 грн, що на 7,50% або на 

504 475,00 грн більше аналогічного показника 2021 року.  

  

 
 Бюджетні призначення  спрямовані на забезпечення фінансування: 

- КУ «Публічна бібліотека», що передбачає утримання 20 шт. од. На 

забезпечення діяльності даної установи на 2022 рік передбачено видатки 

загального фонду в сумі 2 439 050,00 грн. Найбільшу частку в структурі видатків 

займають видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату 85,39% або 

2 082 750,00 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв планово 

складають 336 300,00 грн, або 13,79% від загальної суми. 20 000,00 грн (або 

0,82%) передбачено на фінансування придбання предметів та обладнання, а 
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також на оплату інших послуг (крім комунальних). 

- 3 будинків культури, 9 клубів, 7 народних колективів. Загальна 

кількість штатних одиниць – 43,75 одиниць, з них 7 штатних одиниць- керівники 

народних колективів. Планові видатки на утримання клубних закладів та 

народних колективів у 2022 році складають 4 799 225,00 грн. Для виплати 

зарплати з нарахуваннями передбачено 3 420 825,00 грн, що складає 71,28% від 

загальної суми. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 

1 348 400,00 грн, або 28,10% від загальної суми. На придбання предметів та 

обладнання, а також на оплату інших послуг (крім комунальних) заплановано 30 

000,00 грн ( або 0,62%). 

- крім того з даної галузі фінансується Програма розвитку культури 

збереження національних традицій та звичаїв Новоселицької об`єднаної 

територіальної громади. Видатки заплановані в сумі 50 000 грн. 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

Для забезпечення функціонування закладів фізичної культури і спорту у 

2022 році передбачені видатки загального фонду у сумі 1 621 325,00 грн, що на 

290 925,00 грн, або на 21,87% більше ніж планові показники 2021 року (план 

2021 року – 1 330 400,00 грн). 

 

 
За рахунок даної галузі фінансуються: 

- КУ «Фізкультурно-оздоровчий клуб «Новоселиця»», де займаються 

247 вихованців. Планові бюджетні призначення на 2022 рік складають 1 521 

325,00 грн. 76,29% від загальної суми,  або 1 160 625,00 грн, складають видатки 

для виплати зарплати з нарахуваннями та  передбачають утримання 11 шт. од. 

даного закладу. На оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг бюджетні 

призначення на 2022 рік заплановані в сумі 360 700,00 грн, що відповідають 

23,71% від запланованої суми.  

- на фінансування Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Новоселицькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки Заплановано 

видатки на 2022 рік у сумі 100 000,00 грн. 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Загальна сума видатків на 2022 рік по галузі «Житлово-комунальне 
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"Фізична культура і спорт" за 2021-2022 роки



господарство» передбачена в сумі 7 994 400,00 грн та спрямовані на : 

- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та надають житлово-комунальні послуги – у 

сумі 4 270 000,00 грн, в т.ч. поточні трансферти КП «Новоселицька міська 

тепломережа» в сумі 4 200 000,000 грн(98,36% від загальної суми). 70 000,00 

грн(16,39%) заплановано на інші поточні видатки.  

- відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-

комунальні послуги» – в сумі 112 400,00 грн. Кошти будуть направлені на 

дотацію КП «Новоселицька міська тепломережа» для компенсації різниці в 

тарифах на проведення саночистки вигрібних ям в житлових будинках міста. 

- організацію благоустрою населених пунктів – в сумі 3 612 000,00 грн, 

в т.ч. комунальні послуги та енергоносії (вуличне освітлення) – 3 192 00,00 грн, 

що складає 88,37% від загальної суми, інші видатки – 320 000,00 грн, або 11,62% 

заплановані на оплату послуг (крім комунальних) а також на придбання 

предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, засобів дезінфекції тощо. 

 

 
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури на 2022 рік спрямовано видатки загального фонду бюджету в 

сумі 100 000,00 грн. 

 

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування 

На 2022 рік заплановані видатки по загальному фонду міського бюджету 

на оплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування в 

сумі 80 000,00 грн. Членські внески планується сплатити до Асоціації міст 

України та Асоціації органів місцевого самоврядування. 

 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

Дотація КП "Новоселицька 

міська тепломережа";                             

4 270 000 грн; 

53,41%

Орнацізація 

благоустрою населених 

пунктів; 3 612 000 грн; 

45,18%

Відшкодування різниці в 

тарифах; 112 400 грн; 

1,41%

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ПО ГАЛУЗІ 

"ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО" 

НА 2022 РІКВидатки на 

галузь:

7 994 400,00 грн



 

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 

На утримання місцевих пожежних охорон с.Котелеве та с.Динівці 

заплановані видатки по загальному фонду у сумі 519 475,00 грн. Найбільшу 

частку в структурі видатків займають видатки на оплату праці та нарахування на 

заробітну плату – 91,28% або 474 175,00 грн. За рахунок даних коштів планується 

утримання 6,0 шт. од. працівників МПО. Видатки на оплату комунальних послуг 

та енергоносіїв планово складають 37 300,00 грн, або 7,18% від загальної суми, 

що спрямовані на оплату електроенергії та природного газу. 8 000,00 грн, або 

1,54% передбачено на фінансування придбання предметів та обладнання, а також 

на оплату інших послуг (крім комунальних). 

 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

Заплановано видатки у сумі 80 000,00 грн (кошти спеціального фонду) на 

фінансування Програми з охорони довкілля та раціонального використання 

природних ресурсів «Екологія». 

06 ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

По галузі «Освіта» видатки загального фонду заплановані в 

сумі  164 740 275,00 грн, що в порівнянні з 2021 роком більше на                             

4 981 875,00 грн, або 3,12%. 

 Джерела фінансування освітянської галузі: 

-  освітня субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам –                                  

93 824 500,00 грн; 

-  субвенція з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на утримання КУ «Новоселицький 

інклюзивно-ресурсний центр» – 2 370 300,00 грн; 

-  дотація з обласного бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з  утримання закладів освіти  та охорони здоров’я –                                      

1 514  800,00 грн: порівняно з поточним роком дотація зменшена в 2 рази;  

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету – 287 800,00 грн; 

-    кошти міського бюджету – 66 742 875,00 грн.  

  

Видатки спеціального фонду заплановані в сумі 6 810 000,00 грн. 

Особливий аспект бюджетної політики Новоселицької міської ради робиться на 

ґендерній основі, а саме забезпеченні доступу до навчання та якісної освіти для 

всіх дівчат та хлопців незалежно від стану здоров’я, місця проживання та рівня 

доходів родини; розвиток системи інклюзивної освіти; сприяння доступу 

етнічних меншин до освіти всіх рівнів.  

 



 
 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 

Заплановано видатки на 2022 рік у сумі 1013 800,00 грн, з них оплата 

праці – 983 800,00 грн, нарахування на заробітну плату – 177 400,00 грн. За 

рахунок даної бюджетної програми буде фінансуватися відділ освіти міської 

ради зі штатною чисельністю 5 шт. од. 

 

 

Надання дошкільної освіти 

За рахунок даної бюджетної програми у 2022 році фінансуватимуться 5 

закладів дошкільної освіти зі штатною чисельністю  132,4 од. Кількість дітей у 

віці від 3-х до 6-ти років, охоплених дошкільною освітою на кінець 2021 року, 

складає 545 дітей, які виховуються у 26 групах.  

На дошкільну освіту  передбачені видатки загального фонду в сумі 

17 369 950,00 грн, що на 214 850,00 грн, або 1,25% більше ніж планові показники 

2021 року (план 2021 року – 17 155 100,00 грн). 

Із загального обсягу видатків найбільшу питому вагу складають видатки 

на виплату заробітної плати з нарахуваннями –  14 185 300,00 грн, або 68,20% від 

загальної суми. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по 

бюджетних установах дошкільної освіти заплановані в обсязі 2 655 200,00 грн, 

або 13,83% від загальної суми. Видатки на харчування – 3 080 300,00 грн або 

16,04% в загальній структурі видатків на дошкільну освіту: враховано 

батьківську плату  в місті – 65%, в селах – 50%, за рахунок якої  видатки 

спеціального фонду становлять 1 832 500,00 грн. Середня вартість харчування 

складає: до 3-ох років – 30,00 грн/день та від 3-ох – до 6(7) років – 37,00 грн/день. 
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Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 
  

На території Новоселицької МТГ функціонують 13 закладів загальної 

середньої освіти. На 2021-2022 навчальний рік сформована мережа з 

контингентом 3 189 учнів, які навчаються в 197 класах. З усієї кількості учні – 

1 644 – хлопчики та, відповідно, 1 545 – дівчатка.  Середня наповнюваність 

складає 16,19 учня. При цьому, розрахункова наповнюваність класів, яка 

закладена у формулу розподілу обсягу освітньої субвенції між місцевими 

бюджетами  на 2022 рік складає 19,5 учня.  

На 2022 рік Новоселицькій міській територіальній громаді визначена 

освітня субвенція з Державного бюджету України в сумі 93 824 500,00 грн, що в 

порівнянні з 2021 роком більше лише на 12 800,00 грн. За рахунок даних коштів 

планується утримання 467,64 шт. од. 

828 учнів навчаються у 26 групах продовженого дня. 

Дошкільні підрозділи НВК включають 18 груп з контингентом 320 дітей.  

Кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок міського бюджету 

– 346,17 шт. од.  

 

Оплата праці і 

нарахування на 

заробітну плату;

13 096 950 грн; 

68,20%

Предмети, матеріали, 

обладнання та 

інвентар; 200 000 грн; 

1,04%

Медикаменти та 

перев`язувальні 

матеріали; 

20 000 грн; 0,10%

Продукти харчування; 

3 080 300 грн; 

16,04%

Оплата послуг (крім 

комунальних); 

150 000 грн; 

0,78%

Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв; 

2 655 200 грн; 

13,83%

Структура видатків дошкільної освіти на 2022 рік



 
 

Із загального обсягу видатків по ЗЗСО найбільшу питому вагу складають 

видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 120 260 050,00 грн, або 

84,58% від загальної суми. Видатки на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв по всіх бюджетних установах заплановані в обсязі 

14 851 200,00 грн, або 10,44% від загальної суми.  На оплату продуктів  

харчування бюджетні призначення на 2022 рік складають 6 300 700,00 грн, що 

складає 4,43% в загальному обсязі видатків на ЗЗСО з розрахунку 30,00 грн/день 

–  для дітей до 3-ох років, 37,00 грн/день – від 3-ох – до 6(7) років, 25,00 грн/день 

– для учнів 1-4 класів, 28,00 грн – для учнів 5-11 класів. На інші поточні видатки 

заплановано 780 000,00 грн, або 0,55%.  

 
 

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами 

У 2021-2022 навчальному році  у інклюзивних класах ЗЗСО навчаються 34 

учні з особливими освітніми потребами. На оплату додаткових корекційно -

розвиткових  занять спрямовано 287 500,00 грн та 150 000,00 грн – на придбання 

спеціальних засобів корекції. 
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Загальний обсяг 

бюджетних 

призначень:

142 191 950,00 гн

Оплата праці і 

нарахування на 

заробітну плату; 

120 260 050,00 грн; 

84,58%

Інші поточні 

видатки; 

780 000,00 грн;

0,55%

Продукти харчування; 

6 300 700,00 грн;

4,43%

Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв

грн;

14 851 200,00; 10,44%

Структура видатків на ЗЗСО на 2022 рік



 

Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

Видатки на позашкільну освіту та заходи із позашкільної роботи з 

дітьми  розраховані на утримання КЗ "Центр позашкільної освіти». Кількість 

штатних одиниць – 19,5 шт. од., з них 2 шт. од. – технічний персонал. В даному 

закладі виховуються 387 вихованців. 

Бюджетні призначення на 2022 рік заплановані по загальному фонду та 

складають 2 137 850,00 грн, з них: зарплата з нарахуваннями – 2 117 850,00 грн, 

або 99,06% від загальної суми видатків. 20 000,00 грн, або 0,94% заплановано на 

оплату інших поточних видатків. 

  

 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 

Планові видатки на утримання інших закладів освіти - централізованої 

бухгалтерії (6,5 штатних одиниць) та групи централізованого господарського 

обслуговування (4 штатні одиниці) на 2021 рік  складають 1 700 925,00 грн , в 

тому числі: для виплати зарплати з нарахуваннями передбачено 1 451 025,00 грн, 

зо складає 85,1% від загальної суми  та 219 900,00 грн (або 12,93%)  - на оплату 

енергоносіїв. 

 

 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів  

На утримання КУ «Новоселицький інклюзивно-ресурсний центр» (12 

штатних одиниць) заплановано 2 483 800,00 грн  видатків, з них: 2 370 300,00 грн 

- за рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. 

На заробітну плату та нарахування на оплату праці спрямовано 99,64% від 

загального обсягу видатків, що становить 2 474 800,00 грн. 

В порівнянні з 2021 року обсяг освітньої субвенції  2022 році збільшився на 

197 200,00 грн, або на 9,07%. 

 

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл 

Фінансування КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа» передбачене в сумі 

2 381 700,00 грн, що на 13,20% більше ніж планові показники 2021 року. За 

рахунок даних бюджетних призначень планується утримання 21 шт.од. Кількість 

вихованців – 415. 

Бюджетні призначення на оплату праці з нарахуваннями становлять                           

2 274 00,00 грн, що становить 95,48% в загальній структурі видатків. На оплату 

електроенергії та природного газу заплановано 97 700,00 грн, або 4,10% в 

загальній сумі. 

 

37 Орган з питань фінансів  

 

Бюджетні призначення передбачені на: 

-  утримання фінансового відділу зі штатною чисельністю – 6 од. в сумі 

1 447 800,00 грн.  З них оплата праці – 1 152 800 грн, нарахування на заробітну 

плату – 260 000,00 грн.  



-  резервний фонд місцевого бюджету -  у сумі 650 000,00 грн. 

- інші субвенції з місцевого бюджету - передбачено кошти для 

забезпечення  утримання мешканців Новоселицької громади у КНП «Відділення 

стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання та надання 

соціальних послуг» Мамалигівської сільської ради в сумі 500 000,00 грн. 
 

 

  


