
Пояснювальна записка
до   сільського  бюджету Нижньосироватської сільської

ради на 2019 рік

Фінансовий ресурс  сільського  бюджету Нижньосироватської сільської
ради  на  2019  рік  сформовано  з  урахуванням   вимог  Бюджетного  кодексу
України,  Податкового  кодексу  України,  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», проекту Закону  України «Про Державний бюджет
України  на  2019  рік»,  інших  нормативно-правових  актів  та  розпорядчих
документів  з  питань  фінансово-бюджетної  політики,  відповідно  до  яких
визначено підходи до формування прогнозних показників місцевих бюджетів
на 2019 рік  та  з  урахуванням яких,  сільська  рада  розробила та  виносить  на
розгляд  і  схвалення  проект  рішення  «Про  сільський  бюджет
Нижньосироватської сільської ради на 2019 рік».

ДОХІДНА ЧАСТИНА
При здійсненні розрахунків обсягу дохідної частини сільського бюджету

враховано фактичні  надходження  податків  та  зборів  протягом  2017  року  та
очікувані надходження за 2018 рік.  Так, планові показники дохідної частини на
2019  рік,  з  урахуванням  міжбюджетних  трансфертів  складають
41603,433тис.гривень,  у  тому  числі:  доходи  загального  фонду  –
40920,558тис.гривень та доходи спеціального фонду – 682,875 тис. гривень. 

        Доходи сільського бюджету без урахування трансфертів, затверджено у
сумі  16524,203 тис. гривень, що становить  40,4 % від загальної суми доходів.

Доходи загального фонду –  16524,203  тис. гривень; 
Доходи спеціального фонду –  682,875  тис. гривень.

       Обсяг трансфертів до сільського бюджету складає — 24396,355тис.гривень,
в тому числі:
          -  базова дотація – 4992,700 тис. гривень;
          - освітня субвенція – 10429,200 тис. гривень;
          - медична субвенція – 4071,900 тис. гривень;
          - дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з 
            утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної 
            додаткової дотації з державного бюджету – 4770,810 тис. гривень;

- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських 
   засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної   
   субвенції з державного бюджету – 29,270 тис. гривень;

         - субвенція з місцевого  бюджету на надання державної підтримки особам 
            з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з  
            державного бюджету -43,045 тис. гривень;
         - субвенція з місцевого бюджету на здійснення видатків у сфері охорони 
           здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на забезпечення
           лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 59,430 тис. гривень.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД



До  власних  доходів  загального  фонду  сільського  бюджету  об’єднаної
територіальної  громади  у  2019  році  належать  доходи,  визначені  статтею  69
Бюджетного кодексу України:

податок та збір на доходи фізичних осіб— 8205,8 тис. гривень;
податок на прибуток підприємств – 58,4 тис. гривень;
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

             – 32,803 тис. гривень;
рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

            копалин місцевого значення – 18,300 тис. гривень;
акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

            торгівлі підакцизних товарів – 303,550 тис. гривень;
місцеві податки — 7508,850 тис. гривень;

            в т.ч.

            - податок на майно, до складу якого входять земельний податок та 
              орендна плата – 2832,200 тис. гривень;
            - єдиний податок – 4676,650 тис. гривень, в т.ч. єдиний податок з
              сільськогосподарських товаровиробників (4 група) –                          
            2644,600 тис. гривень;

плата за надання адміністративних послуг – 379,0 тис. гривень; 
державне мито – 5,000 тис. гривень.

Приріст планових показників доходів загального фонду на 2019 рік до 
очікуваних  показників за 2018 рік заплановано на рівні  12,7%. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
         Обсяг дохідної частини спеціального фонду на 2019 рік затверджено у
сумі  682,875  тис.  гривень,  у  тому  числі   власні  надходження  бюджетних
установ (батьківська плата, що надійде за харчування дітей у закладах освіти) –
665,000 тис. гривень та екологічний податок – 1,700 тис. гривень.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА 

Видаткова  частина  сільського  бюджету  об’єднаної  територіальної
громади  обрахована  з  урахуванням   діючої  мережі  бюджетних  установ  та
закладів комунальної власності. 

Фонду  оплати  праці  працівників  бюджетної  сфери  на  2019 року
обраховано: 

    - з урахуванням запровадження мінімальної заробітної плати  з 1 січня 2019 
       року  у розмірі 4173 грн.;
    - з урахуванням посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної 
      тарифної сітки – 1921 грн.
    -  з забезпеченням обов’язкових виплат;
    - виплату допомоги на оздоровлення усім працівникам бюджетної сфери
       під час надання основної щорічної відпустки.



          
        Потреба в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв,  які
споживаються бюджетними установами, розрахована відповідно до фактичного
споживання  та  з  урахуванням  діючих  цін  і  тарифів  на  енергоносії  із
застосуванням коефіцієнтів:
     -  оплата водопостачання та водовідведення – 1,101;
     -  оплата електроенергії - 1,1;
     -  оплата природного газу – 0,997;
     - оплата інших енергоносіїв - 1,101;
       
         Фонд оплати праці  працівників бюджетної сфери у 2019 році  становить
19250,125 тис.  гривень (або 47,0% від загального  обсягу видатків бюджету),
який обрахований відповідно  до  встановлених чинним законодавством  умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, з урахуванням проекту
Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

    У  проекті  бюджету  2019  року   збережено  принцип  соціальної
спрямованості,  тому видатки спрямовуються у першу чергу на  забезпечення
потреби  на  оплату  праці  працівників  бюджетних  установ,  забезпечення
продуктами  харчування  та  медикаментами,   проведення  розрахунків  за
енергоносії та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не
допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

Бюджет  об’єднаної  територіальної  громади  за  видатками  на  2019  рік
обраховано  в сумі 41603,433 тис. гривень, з них:

 загальний фонд –   40920,558     тис. гривень;  
 спеціальний фонд – 682,875 тис. гривень.  

Оборотна касова готівка в сумі 50,000 тис. гривень. 

На  проведення  видатків  загального  фонду  на  виконання  сільських
програм  буде  спрямовано фінансовий ресурс у сумі 36514,055 тис. гривень. 

Видатки спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік розраховані
в обсязі 682,875 тис. гривень, що надійдуть до спеціального фонду від сплати
батьківської  плати  за  харчування  дітей  у  школах,  дошкільних  навчальних
закладах, та надходження екологічного податку.

Формування сільського бюджету проведено з дотриманням  Бюджетного
кодексу України.

Витрати  на  окремі  галузі  (за  програмною  класифікацією  видатків)
характеризуються наступними показниками.

Органи місцевого самоврядування

Видатки  на  утримання апарату управління сільської ради (сільська рада,
апарат управління відділу освіти, фінансове управління) в сільському бюджеті



на 2019 рік  передбачені по загальному фонду у сумі  6237,278 тис. гривень і
визначені  згідно з  вимогами  чинного законодавства. 

Кошти на оплату праці з нарахуваннями заплановано на діючу штатну
чисельність працівників в сумі 5571,201 тис. гривень, на оплату енергоносіїв  –
201,937  тис.  гривень,  на  придбання  товарів  оплату  робіт  та  послуг  –
455,180  тис.  гривень.  Видатки  на  енергоносії  та  оплату  працівників
передбачено в повному обсязі. 

Освіта

Загальноосвітні школи

У  сільському  бюджеті  на  2019  рік  видатки   на  утримання  двох
загальноосвітніх  шкіл,  в  яких  навчається  441  учень,  заплановані   у  сумі
17560,746  тис.  гривень,  в  тому  числі:  видатки  загального  фонду  –
17245,746тис.гривень, спеціального фонду – 315,000 тис. гривень.  

Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників запланована з
урахуванням вимог Проекту Закону України «Про Державний бюджет України
на 2019 рік» і  становить 10429,200 тис.  гривень,  яка  повністю покривається
освітньою субвенцією з державного бюджету. 

Інші  видатки  на  загальноосвітні  школи  в  сумі  7131,546  тис.  гривень
забезпечені в тому числі:  за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення
переданих  з  державного  бюджету  видатків  на  утримання  закладів  освіти  та
охорони  здоров’я  -  4438,521  тис.  гривень,  субвенції  на  надання  державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами  - 43,045 тис. гривень та
власних надходжень сільського бюджету – 2649,980 тис. гривень. На заробітну
плату  непедагогічних  працівників  передбачено   –  2303,096  тис.  гривень,  на
придбання медикаментів для надання невідкладної допомоги – 19,0тис.гривень,
придбання продуктів харчування – 730,650 тис. гривень ( бюджет 415,650 тис.
гривень,  батьківська плата – 315,000 тис.  гривень),  на оплату енергоносіїв  –
1333,335  тис.  гривень,  на  придбання  товарів  оплату  робіт  та  послуг  –
2694,420 тис. гривень.
            Організація безкоштовного гарячого харчування у школах планується
для  дітей  пільгової  категорії:  дітей-сиріт,  дітей  інвалідів,  дітей  з
малозабезпечених  та  багатодітних  сімей,   дітей  учасників  АТО.  Харчування
дітей початкових класів обраховано 50% за рахунок сільського бюджету та 50%
за рахунок батьків.

Видатки  на  оплату  енергоносіїв  розраховано  в  повному  обсязі  з
урахуванням заходів по економному та раціональному витрачанню цих послуг
у натуральному виразі та з урахуванням очікуваного фактичного споживання за
2018 рік. Видатки за комунальні послуги обраховані згідно діючих тарифів  з
застосуванням коефіцієнтів. 

Дитячі дошкільні установи

Видатки  на  утримання  двох  дошкільних  навчальних  закладів,  які
відвідує 173 дітей,  передбачено   в  сумі  5850,748 тис. гривень, у т.ч. видатки



загального  фонду  становлять  5500,748  тис.  гривень,  спеціального  фонду  –
350,000 тис. гривень. Видатки на утримання дошкільних навчальних закладів
забезпечені за рахунок базової дотації з державного бюджету в сумі 4992,700
тис. гривень та власних коштів – 508,048 тис. гривень.

Заробітна плата  працівникам  дитячого навчального закладу  запланована
в повному обсязі і становить 3505,464 тис. гривень. 
         Видатки на придбання медикаментів для надання невідкладної допомоги
заплановано в сумі  – 15,0  тис.  гривень,  на  придбання продуктів  харчування
972,340  тис.  гривень  (  бюджет  622,340  тис.  гривень,  батьківська  плата  –
350,0тис. гривень).           
        Організація безкоштовного харчування у дитячих дошкільних закладах
планується для дітей пільгової  категорії:  дітей-сиріт,  дітей інвалідів,  дітей  з
малозабезпечених  та  багатодітних  сімей,   дітей  учасників  АТО.  Харчування
дітей  обраховано  50%  за  рахунок  сільського  бюджету  та  50%  за  рахунок
батьків. Планова вартість харчування одного діто-дня 37,00 грн. 

Видатки  на  оплату   енергоносіїв  розраховано  в  повному  обсязі  з
урахуванням заходів по економному та раціональному витрачанню цих послуг
у натуральному виразі та з урахуванням очікуваного фактичного споживання за
2018 рік в  сумі 825,808 тис. гривень.  

На  придбання  товарів,  оплату  робіт  та  послуг  заплановано
527,136тис.гривень.

.

Централізована бухгалтерія відділу освіти

На  утримання  бухгалтерії  передбачені  видатки  в  сумі  673,990  тис.
гривень,  з  них  на  оплату  праці  та  нарахування  646,990  тис.  гривень,  на
придбання товарів оплату робіт та послуг – 27,0 тис. гривень.

Оздоровлення дітей

На оздоровлення  дітей  в  пришкільних  та  приміських  дитячих  таборах
заплановані  кошти  у  сумі  130,0  тис.  гривень,  в  т.ч.  на  придбання  путівок
35,0тис. гривень та на харчування 95,0 тис. гривень.

Медицина

На  первинну  медичну  допомогу  населенню,  що  надається  двома
амбулаторіями заплановані видатки в сумі 995,848тис.гривень, в тому числі за
рахунок дотації  з  місцевого бюджету на здійснення переданих з  державного
бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 332,289
тис. гривень та за рахунок  власних коштів – 663,559 тис. гривень. 

Слід відмітити, що кошти на енергоносії, що споживаються установами,
які  покриваються  за  рахунок  дотації,  заплановані  на  весь  рік  і  становлять
332,289 тис. гривень. Планові видатки на придбання медикаментів для надання
невідкладної допомоги становлять  192,0 тис. гривень. На придбання товарів,
оплату робіт та послуг передбачено 259,975 тис. гривень. 



   
Крім  цього  в  сільському бюджеті  на  2019  рік  заплановані видатки  на

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
в сумі 29,270 тис. гривень та на лікування хворих на цукровий і нецукровий
діабет -59,430 тис. гривень за рахунок відповідних субвенцій.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На  соціальний  захист  населення  у  сільському  бюджеті  на  2019  рік
передбачені  видатки на надання різних видів матеріальної  допомоги  в  сумі
1041,6 тис. грн.
         На надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку
заплановано 5,5 тис. гривень.
         Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян
заплановані у сумі 500,0тис.гривень в тому числі: автомобільним транспортом -
200,0 тис. гривень, залізничним транспортом – 300,0 тис. гривень.
        Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби,
органів  внутрішніх  справ  та  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської  катастрофи)  на  оплату  житлово-комунальних  послуг  –
1,0 тис. гривень.
         На  організацію  та  проведення  громадських  робіт  передбачено
-38,6тис.гривень.
        Видатки на інші заклади та заходи заплановані у сумі 496,5 тис. гривень.

             Культура і мистецтво
            В проекті сільського бюджеті на 2019 рік передбачаються видатки на
утримання трьох сільських бібліотек, двох будинків культури та двох народних
колективів  в  сумі  1377,270  тис.  гривень.  Зокрема,  на  оплату  праці  з
нарахуваннями  –  1003,404  тис.  гривень,  на  оплату  енергоносіїв  –
181,416  тис.  гривень,  на  придбання  товарів  оплату  робіт  та  послуг  –
190,380 тис. гривень.

Житлово-комунальне господарство
              На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 
планові видатки становлять 26,44 тис. гривень.

             На благоустрій сіл об’єднаної територіальної громади із сільського
бюджету  планується  виділити   1264,394  тис.  гривень.  Кошти  планується
використати на придбання: матеріалу для надбудов на колодязі 70,0тис.гривень,
електротоварів   для  вуличного  освітлення  –  50,0  тис.  гривень,   придбання
матеріалів на автобусні зупинки 75,0 тис. гривень, придбання залізобетонних
кілець  та  фарби  на  криниці  -15,0  тис.  гривень,  придбання  контейнерів  для
сміття  -  25,0  тис.  гривень,  придбання  лавочок  і  матеріалів  на  благоустрій  -
190,0 тис.  гривень;   на  послуги:  вивезення ТПВ 120,0 тис.  гривень,  очистка
криниць  – 30,0 тис.  гривень, технічне обслуговування вуличного освітлення
60,0  тис.  гривень,  розчистка  доріг  від  снігу,  грейдерування  та  обкошування



190,0 тис. гривень,  послуги по укладці щебеню - 50,0тис. гривень,послуги по
ремонту пам’ятників та меморіалу голодомору -180,0 тис. грн. електроенергія
за вуличне освітлення 249,394 тис. гривень.

ІНШІ  ВИДАТКИ

На  забезпечення  діяльності  місцевих  центрів  фізичного  здоров’я
населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення  регіону  заплановано  кошти  у  сумі  89,8  тис.  гривень,  в  т.ч.  на
придбання спортивного інвентарю 17,0 тис. гривень та харчування учасників
72,8 тис. гривень.

На розробку схем планування та забудови територій заплановані видатки
у сумі 420,000 тис. гривень в тому числі: на проведення нормативно-грошової
оцінки  земель  села  Нижня  Сироватка  –  170,0  тис.  гривень,  виготовлення
проекту відведення по зміні меж с. Н-Сироватка- 150,0 тис. гривень, детальний
план території с. Старе Село -100,0 тис. гривень.

 На  утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг   та  дорожньої
інфраструктури  -750,0 тис. гривень.

 На  сприяння  розвитку  малого  та  середнього  підприємництва  -
100,0 тис. гривень.

 На  членські  внески  до  асоціацій  органів  місцевого  самоврядування  -
10,0 тис. гривень.

Резервний  фонд  на  2019  рік  пропонується  затвердити  в  сумі
100,0 тис. гривень.

Міжбюджетні трансферти 
Обсяг  міжбюджетних  трансфертів,  що  передаються  до  Сумського

районного бюджету  в 2019 році визначено в сумі  4848,714 тис. гривень, з них:
- медична  субвенція  на  вторинну  медицину  для  Сумської  ЦРКЛ  –

4071,9 тис. гривень;
- центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - 39,4 тис. гривень;
- Сумський районний будинок дітей та юнацтва – 45,55 тис. гривень;
- об’єднаний  трудовий архів Сумської районної ради – 13,284 тис. гривень;
- територіальний центр соціального обслуговування – 409,678 тис. гривень;
- на  утримання  філій  Низівської  дитячої  музичної  школи  та  Садівської

дитячої школи мистецтв – 225,542 тис. гривень.
- компенсація  фізичним  особам,  які  надають  соціальні   послуги  -

43,360 тис. гривень.

         Обсяг  міжбюджетних  трансфертів,  що  передаються  до  Сумського
обласного  бюджету   в  2019  році  визначено  в  сумі   20,030  тис.  гривень  на



здійснення  компенсаційних  виплат  за  пільговий  проїзд  окремих  категорій
громадян  автомобільним  транспортом  на  автобусних  маршрутах  загального
користування.

Проект  сільського  бюджету  збалансовано  та  пропонується  до  розгляду
бездефіцитним.   Показники  проекту  бюджету  забезпечують  у  межах
фінансового  ресурсу  проведення  розрахунків  за  соціально-захищеними
статтями  видатків,  враховують  необхідні  поточні  видатки  для
функціонування бюджетних установ, об’єктів соціального значення,  заходи на
виконання сільських програм.

Сільський голова                                                                        В.Ю. Суспіцин

Начальник фінансового управління                                         Н.П.Богомолова


