
УКРАЇНА

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 28 листопада 2018 року №199/1-ОД

Про схвалення проекту селищного 
бюджету Старосалтівської селищної 
ради на 2019 рік та прогнозу селищного 
бюджету на 2020 та 2021 роки

Відповідно до статей 21, 76 Бюджетного кодексу України, керуючись ст.26, 
СТ.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»

Н А К А З У Ю :

1. Схвалити проект селищного бюджету Старосалтівської селищної ради на 
2019 рік та прогнозу селипщого бюджету на 2020 та 2021 роки (додасться).

2. Подати на розгляд Старосалтівської селищної раді проект селипщого 
бюджету на 2019 рік та прогноз селищного бюджету на 2020 та 2021 роки.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.



Індикативні прогнозні показники видатків селищного бюджету
на 2019-2021 роки

Код
ТПКВКМБ/
ТКВКБМС
2

Найменування згідно з класифікацією 
видатків бюджету 2019 рік 2020 рік 2021 рік

Доходи загального фонду
11010000 Податок та збір на доходи фізичних 

осіб
13171,4 14515,0 15385,9

13010000 Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів

816,0 816,0 816,0

14020000 Акцизний податок з вироблених в 
Україні підакцизних товарів 
(продукції)

138,0 0 0

14030000 Акцизний податок з ввезених на 
митну територію України підакцизних 
товарів (продукції)

580,0 0 0

14040000 Акцизний податок з реалізації 
суб'єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

600,0 635,0 667,0

18010000 Податок на майно 7055,2 7155,0 7300,0
18030000 Туристичний збір 31,5 43,0 45,0
18050000 Єдиний податок 5835,0 6000,0 6200,0
21080000 Інші надходження 20,0 20,0 20,0
22080000 Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним 
майном

13,0 13,0 14,0

22090000 Державне мито 9,4 10,0 10,5
24060000 Інші надходження 30,5 35,0 35,0

Міжбюджетні трансферти (з 
державного бюджету)

25918,7 29600,0 29800,0

Обсяг доходів загального фонду 54218,7 58842,0 60293,4
Обсяг доходів спеціального фонду 685,0 695,0 695,0
Разом 54903,7 59537,0 60988,4
Видатки загального фонду

0100 Державне управління 11035,8 11976,8 12272,2
1000 Освіта 31408,0 34071,7 34929,6
3000 Соціальний захист та соціальне 

забезпечення
230,0 250,0 250,0

4000 Культура і мистецтво 2361,9 2562,6 2626,7
5000 Фізична культура і спорт 20,0 20,0 20,0
6000 Житлово- комунальне господарство 2460,4 2669,5 2700,0
7400 Транспорт та транспортна 

інфраструктура, дорожнє 
господарство

800,0 1300 1500,0

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

15,0 15,0 15,0

8000 Інша діяльність 300,0 325,0 350,0
8700 Резервний фодц 100,0 100,0 100,0
9000 Субвенції 3 місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення 
програм

5487,5 5545,4 5529,9

Обсяг видатків загального фонду 54218,7 58842,0 60293,4
Обсяг видатків спеціального фонду 685,0 695,0 695,0
Разом 54903,7 59537,0 60988,4



ПРОЕКТ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК 
ТА ПРОГНОЗ НА 2020 - 2021 РОКИ

При формуванні іфоекту селищного бюджету враховані обсяги 
міжбюджетних трансфертів, визначені у Законі України «Про Державний бюджет 
України на 2019 рік», основні прогнозні макропоказники економічного і 
соціатьного розвитку України на 2019 рік, затверджені постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.07.2018 р. № 546 «Про схвалення Прогнозу 
економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки», з урахуванням 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. № 315-р «Про 
схванення проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2019-2021 роки», 
Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 
роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 
142-р, а також реалізації реформ у галузі освіти та охорони здоров’я, що 
спрямовані на забезпечення збалансування держаних фінансів, самостійності 
місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності, підвищення 
прозорості та ефективності управління бюджетним коштами на місцевому рівні.

ОЩНКА ДОХОДІВ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК

Прогноз доходів бюджету на 2019 рік визначений з урахуванням 
поточного виконання бюджету, вимог Бюджетного та Податкового кодексів 
України при обчисленні податків та зборів, і становить 54903,7 тис.грн., з них 
доходів загального фонду 54218,7 тис.грн., доходів спеціального фонду 685,0 
тис.грн.

Найвагоміщим джерелом наповнення доходів загального фонду 
залишасться податок на доходи фізичних осіб. Прогноз надходжень податку на 
доходи фізичних осіб розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду 
оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок 
оподаткування доходів фізичних осіб і становить 13171,4 тис. гри.

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи 
фізичних осіб ;

•' застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб 
(крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, 
нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які 
оподатковуються за ставкою 5%; доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або 
інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, 
інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є 
платниками податку на прибуток, оподатков)лоться за ставкою 9%);

• підвищенйя мінімальної заробітної плати та нрожїтковото мінімуму;
• зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання 

податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не 
перевищує 1,4 прожиткового мінімзпиу для працездатних;

• легалізація виплати заробітної плати та інше.



Прогнозна сума місцевих податків до селищного бюджету на 2019 рік 
становить 12921,7 тис. грн.

Розрахунок прогнозу надходжень місцевих податків на 2019 рік, здійснено 
на підставі динаміки надходжень за попередні роки.

При прогнозуванні надходжень місцевих податків на 2019 рік враховано:
□ термін подання податкової звітності та сплата місцевих податків 

підприємств за підсумками кварталу;
□ динаміка декларування та сплати податку у 2018 році;
□ збереження протягом 2019-2020 років норми щодо зарахування 

13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів;
□ 100% зарахування єдиного податку до місцевих бюджетів, що 

сплачується платниками єдиного податку четвертої групи 
(сільгосптоваровіфобники);

□ перелік договорів-оренди.

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКШ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ
НА 2019,2020 ТА 2021 ЮКИ

Для здійснення розрахунку індикативних прогнозних показників на 2019- 
2021 роки враховано індекс споживчих цін 105,6 відсотка у 2020 році та
105,0 відсотка у 2021 році.

При складанні проекту селищного бюджету на 2019 рік враховано норму 
статті 77 Бюджетного кодексу України щодо передбачення у першочерговому 
порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ 
відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на 
іфоведення розрахунків за елекіричну та теплову енергію, водопостачання, 
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними 
установами.

При визначенні обсягу ресурсу селищного бюджету на 2019 рік враховано: 
підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати з 01 

січня 2019 року у  розмірі 4 173 грн., посадового окладу працівника І тарифного розряду 
Єдиної тарифної сітки - у  розмірі 1 921 грн.;

покращення умов оплати праці та підвищення рівня соціальних стандартів, 
зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;
розмежування сфери відповідальності щодо утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів (за рахунок коштів державного бюджету - утримання 
педагогічного персоналу, за рахунок місцевих бюджетів та додаткової дотації 
-  обслуговуючого персоналу та інші видатки з утримання закладів)',

інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих 
бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

Видатки по галузях харшсгеризуються наступним:
На утримання галузі державне управління пропонується передбачити 

11035,8 тис. грн."
У проекті селищного бюджету на 2019 рік видатки на освіту передбачено в 

сумі 31993,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду -  31408,0 тис. грн., ію 
спеціальному -  585,6 тис. грн.



За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 2019 року заплановано 
14088,6 тис.грн. для виплати заробітної плати працівникам педагогічним 
працівникам загальноосвітніх закладів.
За рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з 
Зггримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з держав-ного бюджету заплановано 4486,7 тис.грн. із них для оплати 
енергоносіїв по загальноосвітнім закладам в сумі 3884,2 тис.грн. і оплати праці в 
сумі 602,5 тис.грн..

На соціальний захист та соціальне забезпечення прийнято рішення щодо 
включення видатків в сумі 230,0 тис. грн., в тому числі:

на виконання заходів Комплексна програма соціального захисту населення 
Старосалтівської селищної ради на 2017-2020 роки- 230,0 тис. грн.

Зазначені асигнування планується спрямувати для реалізації бюджетних 
програм, а саме:

- надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, 
які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
130.0 тис. грн.;

- пільгове перевезення на приміських маршрутів -  100,0 тис. грн.;
Видатки на культуру і мистецтво пропонуються в сз^иі 2361,9 тис. грн., в

тому числі на виконання заходів селищної програми «Програма святкових та 
урочистих заходів Старосалтівської селищної ради на 2019 роки» в сумі
200.0 тис. грн.

На фізичну культуру і спорт запропоновано передбачити видатки в сумі
20.0 тис. грн., в тому числі:

згідно Програми "Здоровий спосіб життя - вибір молоді Салтівщини" на 2019 
рік на проведення фізкультурно-масових заходів серед населення громади -  20,0 
тис. грн.

У проекті селищного бюджету на 2019 рік видатки на житлово-комунальне 
господарство передбачено в сумі 2460,4 тис. грн., по загальному фонду.

Видатки за бюджетною програмою " Забезпечення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства" у селипщому бюджеті на 2019 рік передбачені 
видатіси спегцального фонду складають 1,8 тис. грн.

Видатки за бюджетною програмою " Організація благоустрою населешіх 
пунктів*' у селищного бюджету на 2019 рік передбачені видатки по загальному 
фонду у сумі 2238,2 тис. грн., в тому числі на:

програму контролю за утриманням домашніх тварин та регулювашгя 
чисельності безпритульних тварин гуманішми методами на території 
Старосалтівської селищної ради на 2017 - 2021 роки в сумі 30,0 тис.грн; 

гщограму "Питна вода" на 2019-2021 роки в сумі 250,0 тис.грн; 
ггрограму забезпечеїшя ггублічної безпеки і порядку, протидії злочшшості на 

території Старосалтівської селиггщої ради на 2018-2021 роки "Безпечішй Салтів" 
в сумі 300,0 тис.грн.

Видатки за бюджетною програмою " Інша діяльність у сфері житлово- 
комунального господарства" у селипщому бюджеті на 2019 рік передбачені 
видатки по загальному фонду у сумі 22,2 тис. грн.

Видатки за бюджетною програмою " Відшкодування різниці між розміром 
гцни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або 
погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого



самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво 
(надання)” у проекті селищного бюджету на 2019 рік передбачені видатки по 
загальному фонду у сумі 200,0 тис. грн. комунальному підприємству «Салтів 
водоканал».

У проекті селипщого бюджету на 2019 рік видатки на транспорт за 
бюджетною програмою "Утримання та розвиток інфраструктури доріг" 
передбачені по загальному фонду у сумі 800,0 тис. грн. по програми утримання 
та ремонту автомобільних доріг комунальної власності у населених пунктах 
Старосалтівської селищної ради на 2019-2021рр.

У проекті селищного бюджету на 2019 рік передбачено видатки за 
бюджетною програмою '* Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів " в сумі 52,8 тис. грн., по спеціальному фонду по програми 
покращення екологічного стану на території селищної ради на 2019-2021 р.р.

У проекті селищного бюджету на 2019 рік передбачено видатки за 
бюджетною програмою " Заходи з організації рятування на водах" в сумі 300,0 
тис. грн., по загальному фонду на утримання комунального підприємства 
«Старосалтівська аварійно-рятувальна служба» по проірами запобігання загибелі 
людей на водних об’єктах, забезпечення вимог безпеки, профілактики 
травматизму та охорони жипя людей на воді на 2019 рр. по КП «Старосалтівська 
аварійно- рятувальна водолазна служба».

Обсяг резервного фонду селищного бюджету на 2019 рік запропонований в 
сумі 100,0 тис. грн., що не перевищує 0,2% обсягу видатків.


