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І.Загальна частина 

          Прогноз бюджету Нижньосироватської сільської територіальної громади на 

2022-2024 роки визначає основні напрями дій в середньостроковій перспективі, які 

сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей. 

 Прогноз бюджету Нижньосироватської сільської територіальної громади на 

2022 - 2024 (далі - Прогноз) роки ґрунтується на положеннях Бюджетного кодексу 

України, Податкового кодексу України, Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, 

схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548, 

постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року №586 «Про схвалення 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, наказу 

Міністерства фінансів України від 02.06.2021 року №314 «Про затвердження 

Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання». 

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є визначення 

фінансового ресурсу бюджету сільської територіальної громади на 

середньострокову перспективу, створення дієвого механізму управління 

бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями 

розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, 

забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики. 

Прогноз складено з метою дотримання вимог Бюджетного кодексу України в 

частині обов’язковості складання документу середньострокового бюджетного 

планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий 

період і є основою для складання проекту місцевого бюджету, складання планів 

діяльності головними розпорядниками коштів бюджету територіальної громади, 

формування ними ефективної та спроможної мережі підвідомчих установ, 

здійснення своєчасних підготовчих заходів з її формування. 

Основними завданнями (пріоритетами) бюджетної політики сільської 

територіальної громади на середньострокову перспективу є: 

- планування реальних надходжень бюджету на основі прогнозних 

макропоказників економічного і соціального розвитку громади з 

урахуванням зміни бази оподаткування і фактичного рівня відповідних 

надходжень за минулі періоди; 

- забезпечення виконання дохідної частини бюджету сільської територіальної 

громади відповідно до показників, затверджених сільською радою; 

- вжиття заходів щодо залучення додаткових надходжень до бюджету 

сільської територіальної громади, зокрема шляхом забезпечення 

ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними 

ресурсами; 

- забезпечення самостійності бюджету, зміцнення фінансової спроможності 

громади, підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними 

коштами; 

- використання фінансових ресурсів таким чином, щоб отримати 

максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та важливі 

завдання; 

- послідовна та передбачувана бюджетна політика, яка дозволить забезпечити 

фінансову стабільність територіальної громади; 



- прогнозованість та ефективність бюджетних видатків, спрямованих на 

підвищення якості місцевих послуг; 

- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення 

якості надання послуг у відповідних сферах; 

- посилення бюджетної дисципліни для всіх учасників бюджетного процесу; 

- активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової 

економіки для підвищення податкоспроможності суб’єктів господарювання; 

- забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають 

термін реалізації більше одного року; 

- запровадження дієвих заходів з енергозбереження; 

- покращення добробуту та якості життя населення шляхом виконання 

державних соціальних стандартів та гарантій. 

Прогноз спрямований на реалізацію цілей державної політики у всіх сферах, 

забезпечення пріоритетних напрямків розвитку територіальної громади та 

виконання завдань цільових програм, що забезпечують вирішення нагальних 

проблем жителів громади. 

           Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості, обґрунтованості, 

ефективності та результативності бюджетної системи. 

  Прогноз на 2022 - 2024 роки містить цілі державної і регіональної політики 

на місцевому рівні у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію 

якої забезпечують головні розпорядники коштів бюджету територіальної громади, 

та показники їх досягнення на 2022 - 2024 роки у межах визначених граничних 

показників видатків. 

 Очікуваними результатами реалізації бюджетної політики в 

середньостроковій перспективі є своєчасна виплата заробітної плати працівникам 

бюджетних установ та недопущення утворення простроченої кредиторської 

заборгованості, своєчасна оплата енергоносіїв, які споживаються бюджетними 

установами і фінансуються з бюджету територіальної громади, забезпечення 

належного співфінансування проектів та заходів, які забезпечуються за рахунок 

трансфертів з державного бюджету у розмірах, визначених законодавством, 

недопущення утворення нової простроченої заборгованості за видатками бюджету 

сільської територіальної громади, фінансове забезпечення виконання власних та 

делегованих повноважень, фінансове забезпечення виконання головними 

розпорядниками бюджетних коштів їх планів діяльності, упорядкування мережі 

бюджетних установ, яка б забезпечувала досягнення мети і цілей їх діяльності з 

максимальною ефективністю та мінімальними затратами. 

 Разом з тим показники Прогнозу можуть перебувати під впливом 

потенційних чинників як макроекономічного середовища, так і спонтанних дій чи 

рішень центральних органів влади. 

Показники Прогнозу можуть змінюватись внаслідок: 

- підвищення фактичних цін і тарифів на енергоносії понад рівень, 

визначений у Бюджетній декларації; 

- прийняття центральними органами рішень, які призводять до збільшення 

видатків місцевих бюджетів, без передачі відповідного фінансового ресурсу на їх 

виконання; 

- невиконання доходної частини; 



- фактичне перевищення рівня споживчих цін та цін виробників порівняно з 

рівнем, прийнятим у Бюджетній декларації; 

- визначення міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, базова дотація, 

додаткові дотації) в обсягах, що не забезпечують фінансування установ на рівні, 

визначеному законодавством; 

- зміни порядків використання трансфертів, які призводять до погіршення 

стану забезпечення заходів, що здійснюються за рахунок цих трансфертів, чи 

вимагають додаткових видатків з бюджету громади; 

-  інших непередбачуваних ситуацій. 

 Мінімізація зазначених ризиків практично не залежить від зусиль громади, 

тому у разі їх виникнення Прогноз потребуватиме кардинальної зміни, оскільки у 

разі відсутності належної компенсації з центрального бюджету призведе до 

погіршення рівня забезпеченості власних та делегованих повноважень, скорочення 

існуючої мережі установ, що надають соціальні послуги жителям громади чи 

згортання низки проектів, які вже реалізуються чи плануються до виконання. 

 Хоча Прогноз є виключно орієнтиром для складання проекту бюджету 

територіальної громади, фактичні показники проекту бюджету на конкретний 

плановий бюджетний період відрізнятимуться від аналогічних показників, що 

містяться у Прогнозі, оскільки базуватиметься на детальних, а не узагальнених 

розрахунках обсягів видатків, обґрунтованих головними розпорядниками коштів 

бюджету громади відповідно до вимог Інструкції з підготовки бюджетних запитів, 

та конкретних обсягів трансфертів з державного бюджету і умов їх використання в 

плановому бюджетному періоді. 

 

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку 

 

Для здійснення аналізу розвитку громади використано такі показники 

Нижньосироватської сільської територіальної громади: 
 

До складу ОТГ входить 5 населених пунктів: 
Назва населеного пункту Кількість осіб, 

які проживають 

село Нижня Сироватка  3351 

село Старе Село 1852 

село Барвінкове 136 

село Вишневе 48 

село Гірне 115 

 

Загальна чисельність населення - 5673 осіб, у т.ч.: 
За категоріями Кількість осіб 

1. Діти 860 

у т.ч. дошкільного віку 260 

2. Пенсіонери 1565 

3. Працездатне населення 3078 



4. Молодь (віком від 18 до 35 років) 1220 

5. Працююче населення: 2248 

 а) у промисловості  896 

 б) у сільському господарстві  128 

 у т.ч. зайняті у фермерському господарстві    0 

 в) у соціальні сфері   1224 

 г) зайняті лише в особистому підсобному 

господарстві  

11 

6. Безробітні   830 

7. Перебувають за межами ОТГ  98 

  

 

Демографічна ситуація 
 2020 рік станом на 

01.07.2020 

2021 рік станом 

на 01.07.2021 

Народилося (осіб) 3 0 

Померло (осіб) 57 50 

Прибуло (осіб) 70 149 

Вибуло(осіб) 95 206 

Зареєстровано шлюбів (од.) 2 3 

Зареєстровано розлучень (од.) - - 

 

Соціальні категорії - 368 особа, у т.ч.: 
За категоріями Кількість осіб 

1. Інваліди 215 

 у т.ч. діти-інваліди 12 

2. Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування 15 

3. Учасники ВВВ та прирівняні до них особи 53 

4. Учасники АТО 85 

 у т.ч. інваліди війни 1 

 

Соціальні сім’ї   - 39, у т.ч.: 
За категоріями Кількість Осіб  

1. Багатодітні сім’ї 39 185 

у т.ч. 5 і більше дітей 2 14 

2. Прийомні сім’ї 1 2 

3. Будинки сімейного типу - - 



 

Загальна площа в адміністративних межах ради 16375,15 га, з них: 
Види земельних угідь Площа, га 

Сільськогосподарські угіддя  13 303,74 

 з них у використанні  11344,82 

Під водними об’єктами 296,34 

Заліснені 1532,14 

Землі запасу  1088,12 

Землі резерву  154,77 

Природоохоронні зони 0,04 

 у т.ч. заповідники 0,04 

  заказники - 

  дендропарки тощо - 

 

Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що розташовані на 

території громади  117  одиниці, у т.ч.:  

- юридичні особи - 18 ;  

- фізичні особи – 99.  

 

Економічну діяльність на території сільської (селищної) ради 

здійснюють підприємства:  

 

     Промисловості - 7 одиниць: 

1. ТОВ ФТГ «Груп» - комвольно-прядильне виробництво; 

2.ТОВ «ТРАНСЛОГІСТИК ЛТД» - виробництво промислового призначення; 

3. ТОВ «РЕНТА МЛИН» -  зерносушильний комплекс; 

4. ТОВ «Антрейд ЛТД» - виробництво промислового призначення; 

5. Сумська фабрика теслярських виробів; 

6. ТОВ «Сервіснафтогаз» - виробництво промислового призначення; 

7. ФОП Токаренко М.Г. - технічне обслуговування автомобілів.  

 

     Сільського господарства - 10 одиниць: 

1. ТОВ «Липоводолинський Райснаб» -  вирощування зернових культур; 

2. ТОВ «Хлібороб» - вирощування зернових культур; 

3. ТОВ Агрофірма «ЗЕРНЕ» -  вирощування зернових   культур; 

4. ТОВ «Урожайна країна» - вирощування зернових культур; 

5. СТОВ «Вікторія» -  вирощування зернових культур; 

6. ТОВ «СП-АРГОС» - вирощування зернових культур; 

7. ТОВ «Аквітан» - тваринництво; 

8. ТОВ АФ «Червоносільська» - рослинництво;  

9. ФГ Гордій Мирослав Петрович;  

10. ФГ Снісаренко Володимир Вікторович. 



 
Доходи населення 

Надходження загального фонду бюджету на одного мешканця територіальної 

громади у 2020 році склали 3086,7 гривень. Розмір середньомісячної заробітної 

плати штатних працівників, зайнятих в усіх сферах економічної діяльності громади 

(без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих 

у фізичних осіб-підприємців) у 2020 році становив 10091 гривень.  

 

Споживчий ринок та цінова ситуація 

В Нижньосироватській сільській територіальній громаді поступово 

розбудовується інфраструктура, приділяється увага соціальній, виробничій сферам, 

побутовому обслуговуванню та створенню умов для комфортного проживання 

населення. 

Споживчий ринок Нижньосироватської сільської об’єднаної територіальної 

громади налічує 26 об’єктів торгівлі із них: 17 магазинів продовольчих товарів та 7 

промислових, 2 об’єкти громадського харчування.  

В центрі сіл Нижня Сироватка та Старого Села розміщені ринкові 

майданчики, на яких раз на тиждень здійснюється виїздна торгівля, де жителі 

громади мають змогу придбати промислові та продовольчі товари. 

Станом на 01.07.2021р. середні роздрібні ціни на основні продукти 

харчування становлять: хліб із борошна 1 ґатунку коштує 24,0 грн/кг, борошно – 

18,90 грн/кг, цукор – 31,0 грн/кг, олія соняшникова – 61,0 грн/літр, яйця курячі – 

35,0 грн/10 штук., молоко – 25,00грн./літр, масло вершкове – 250,0грн/кг., ковбаса 

варена першого сорту – 115,00грн/кг. 

 

Зайнятість 

На території громади найбільшими підприємствами, що забезпечують 

зайнятість населення є: Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму 

Нижньосироватської  сільської ради - 173 робочих місць, КНП «Центральна 

АЗПМС с.Нижня Сироватка Нижньосироватської сільської ради - 28 робочих 

місць, Нижньосироватська сільська рада – 44 робочих місць. 

Упродовж 2020 року послугами центру зайнятості скористалося 42 

безробітних громадян, що на 2 особи менше ніж за 2019 рік. Чисельність 

зареєстрованих безробітних  станом на 01.01.2021 року складає  17 осіб. 

 

Ринок праці 

Структура ринку праці громади по галузях у 2020 році характерна тим, що 

значна частка працюючих зайнята в бюджетній сфері і вагома частина податків 

надходить з коштів на виплату заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника по установам та закладах, що фінансувалися з 

бюджету Нижньосироватської сільської територіальної громади у 2020 році склала 

8,897 тис. гривень, що становить 114,2% до показників 2019 року. Станом на 01 

липня 2021 розмір середньомісячної заробітної плати працівників громади 

становить 10,716 тис. гривень. 



Згідно інформації, наданої Головним управлінням статистики у Сумській 

області, заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах розташованих 

на території Нижньосироватської сільської територіальної громади відсутня. 

Основною причиною тривалого безробіття є невідповідність професійно-

кваліфікаційного складу незайнятих громадян та попитом на робочу силу. 

Наближення професійних навичок незайнятих громадян до потреб роботодавця 

можливе лише завдяки навчанню, перенавчанню або підвищенню кваліфікації 

безробітних. 

Інвестиційна діяльність 

Проекти реалізовані у 2020 році 

№ 

з/п 

Найменування інвестиційних програм і 

проектів 

Період реалізації Вартість 

(тис.грн.) 

1 Реконструкція приміщень 

Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

ім..Б.Грінченка, що розташована за адресою: 

Сумська область, Сумський район, с.Нижня 

Сироватка, вул..Сумська, 127 

 

2020 

 

4815,7 

2 Капітальний ремонт коридору першого 

поверху початкової школи 

Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

ім..Б.Грінченка 

 

2020 

 

         618,8 

3 Капітальний ремонт приміщення туалетних 

кімнат Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

2020 

 

574,0 

4 Капітальний ремонт приміщення туалетних 

кімнат Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ  

ступенів ім..Б.Грінченка 

 

2020 

 

237,2 

 

Протягом 2022-2024 років заплановано реалізацію наступних проектів: 

 - «Реконструкція приміщення та облаштування території 

Нижньосироватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Б.Грінченка 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області; 

- «Капітальний ремонт приміщення з утепленням стін та покрівлі (заміна 

віконних та дверних блоків, ремонт ганків) Старосільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів за адресою: с. Старе Село, вул..Набережна, 1 Сумського 

району Сумської області» 

- «Реконструкція водогону по вул..Сумська, вул..Шлях, 

вул..Першотравнева, вул.Набережна в с.Нижня Сироватка Сумського району 

Сумської області»; 

- «Капітальний ремонт покрівлі будівлі амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини по вул..Першотравнева, 1б с. Старе Село Сумського району 

Сумської області» 

- «Капітальний ремонт приміщення будівлі амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини по вул..Сумська, 125 с. Нижня Сироватка Сумського 



району Сумської області» 

Видатки на дані проекти в прогнозі не передбачаються, оскільки потребують 

відволікання значних фінансових ресурсів від суспільно важливих напрямів 

діяльності, але плануються до реалізації при віднайденні додаткових джерел 

фінансування. 

ІІІ. Загальні показники бюджету 

     Загальні показники Прогнозу на середньостроковий період сформовано на 

основі стратегічних програмних документів країни і територіальної громади, 

положень та показників, визначених на відповідні періоди прогнозом, схваленим у 

попередньому бюджетному періоді та з урахуванням: 

- податкового потенціалу громади; 

- оцінки результативності та ефективності використання бюджетних 

 коштів; 

- обґрунтованості розподілу фінансового ресурсу за напрямками 

 використання; 

- збалансованості показників бюджету. 

 

Загальні показники, прийняті у Прогнозі (додаток 1): 

на 2022 рік: 

доходи місцевого бюджету у сумі  42651800 гривень, у тому числі:  

загального фонду -  41994000 гривень; 

спеціального фонду -   657800 гривень; 

видатки місцевого бюджету у сумі 42651800 гривень, у тому числі:  

загального фонду – 41994000 гривень; 

спеціального фонду -  657800  гривень; 

 

на 2023 рік: 

доходи місцевого бюджету у сумі  46111400 гривень, у тому числі:  

загального фонду – 45353600 гривень;  

спеціального фонду -   757800 гривень; 

видатки місцевого бюджету у сумі  46111400 гривень, у тому числі:  

загального фонду -  45353600 гривень;  

спеціального фонду -  757800 гривень; 

 

на 2024: рік: 

доходи місцевого бюджету у сумі  49605800 гривень, у тому числі:  

загального фонду – 48747800 гривень; 

спеціального фонду -  858000  гривень; 

видатки місцевого бюджету у сумі 49605800 гривень, у тому числі:  

загального фонду – 48747800 гривень; 

спеціального фонду -  858000 гривень. 

 
IV. Показники доходів бюджету 

Прогнозні показники доходної частини бюджету сільської територіальної 

громади на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням чинних норм податкового 

та бюджетного законодавства, макроекономічних показників економічного та 



соціального розвитку країни та селища, норм законодавства щодо порядку 

складання прогнозу бюджету на середньострокову перспективу та інших 

законодавчих актів, які регламентують справляння відповідних платежів до 

бюджету. Враховано заходи, спрямовані на реалізацію бюджетно-податкової 

політики, впровадження економічних реформ з метою встановлення сприятливих 

умов для ведення бізнесу, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах 

економіки, фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2017-

2020 років та наявну податкову базу 2021 року. 

Загальний обсяг прогнозних показників доходної частини бюджету 

територіальної громади становить: 

-  на 2022 рік  42651800 гривень; 

-  на 2023 рік  46111400 гривень; 

-  на 2024 рік  49605800 гривень. 

в тому числі  Трансферти з державного бюджету визначені в таких обсягах: 

- на 2022 рік  20276100 гривень;  

- на 2023 рік  22801100 гривень; 

- на 2024 рік  25286400 гривень; 

доходи без урахування міжбюджетних трансфертів : 

-   на 2022 рік  22375700 гривень; 

-   на 2023 рік  23310300 гривень; 

-   на 2024 рік  24319400 гривень. 

 
Найбільші планові доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

грн. 

Найменування показника 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Загальний фонд, у т.ч.: 21717900 22552500 23461400 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 12050100 12652200 13284100 

Питома вага, % 55,5 56,1 56,6 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 500000 510000 520000 

Питома вага, % 2,3 2,3 2,2 

Податок на майно 3232900 3281300 3338200 

Питома вага, % 14,9 14,5 14,2 

Єдиний податок 5441600 5572600 5736000 

Питома вага, % 25,1 24,7 24,4 

Плата за надання адміністративних послуг 398100 436400 478300 

Питома вага, % 1,8 1,9 2,0 

Спеціальний фонд, у т.ч.: 657800 757800 858000 

Екологічний податок 3900 3900 4000 

Питома вага, % 0,6 0,5 0,5 

Надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із законодавством 653900 753900 854000 

Питома вага, % 99,4 99,5 99,5 

 

Відповідно до норм Податкового кодексу України основним показником для 

розрахунку прогнозних надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб є 

фонд оплати праці найманих працівників. 



Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2022-

2024 роки здійснено з урахуванням очікуваного обсягу фонду оплати праці, рівня 

середньої заробітної плати, збільшення мінімальної заробітної плати, а також 

наявної бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб і змін до податкового 

законодавства. 

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних 

осіб: 

• збільшення мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2022 року – 6500 гривень, 

з 1 жовтня 2022 року - 6 700 гривень, з 1 січня 2023 року - 7176 гривень, з 1 січня 

2024 року – 7 665 гривень); 

• 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 мінімуму для працездатних осіб; 

• легалізація виплати заробітної плати та інше. 

Показники доходів бюджету Нижньосироватської сільської територіальної 

громади визначені у додатку 2 до Прогнозу. 

 

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, 

гарантованого територіальною громадою та надання місцевих гарантій 

Прогнозом залучення джерел фінансування у 2022, 2023 та 2024 роках не 

передбачається, оскільки доходи та видатки збалансовані між собою, видатки на 

обслуговування місцевого боргу та місцевих гарантій не прогнозуються, 

запозичення до бюджету територіальної громади та надання гарантій не 

плануються і на початок 2022 року, боргові зобов’язання відсутні (додатки 3, 4, 5 

до Прогнозу не складались). 
 
VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету 

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Нижньосироватської 

сільської територіальної громади на 2022-2024 роки розроблено відповідно до 

положень бюджетно-галузевого законодавства, основних прогнозних 

макропоказників економічного і соціального розвитку країни та громади, 

пріоритетів бюджетної політики, передбачених Бюджетною декларацією, 

розрахованих прогнозних показників дохідної частини бюджету. 

Ключовим завданням бюджетної політики в сільській раді залишатиметься 

забезпечення стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи, 

підвищення якості надання суспільних послуг. 

На прогнозні показники видатків мали вплив зростання розмірів соціальних 

гарантій (мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму тощо). 

В прогнозних показниках видаткової частини бюджету сільської 

територіальної громади на 2022-2024 роки враховано насамперед вимоги статті 77 

Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку 

потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної 

заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, 

водопостачання, водовідведення, інших енергоносіїв та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами. 



Враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи 

установ та закладів соціально-культурної сфери, надання встановлених власних 

соціальних гарантій для мало захищених категорій громадян, підтримку в 

належному стані об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів 

інфраструктури громади та виконання в межах фінансових можливостей сільських 

цільових (комплексних) програм. 

Фінансування видатків з бюджету сільської територіальної громади 

здійснюватиметься в рамках економії бюджетних коштів. В цих умовах 

визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що 

відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення 

очікуваних результатів.  

Граничні показники видатків місцевого бюджету головним розпорядникам 

коштів: 

 на 2022 рік у сумі 42651800 гривень, у тому числі видатки загального фонду - 

41994000 гривень, спеціального фонду - 657800 гривень; 

 на 2023 рік у сумі 46111400  гривень, у тому числі видатки загального фонду 

- 45353600 гривень, спеціального фонду – 757800 гривень; 

 на 2024 рік у сумі 49605800 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 

48747800 гривень, спеціального фонду – 858000  гривень. 

Інформація щодо граничних показників видатків бюджету та надання кредитів 

з бюджету головним розпорядникам коштів наведена у додатку 6 до Прогнозу. 

 

Основною метою розподілу коштів бюджету є забезпечення надання якісних 

публічних послуг та підвищення життєвого рівня населення громади. Для її 

досягнення передбачено виконання завдань у кожній сфері. Головними завданнями 

бюджетної політики за видами діяльності передбачається: 

 

У галузі управління: 

Пріоритетними завданнями органів місцевого самоврядування є забезпечення 

виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері державної 

політики, організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності сільської ради, керівництво і управління відповідній сфері 

у територіальній громаді. 

Основними цілями державної політики на місцевому рівні 

Нижньосироватської  сільської ради є: 

-забезпечення виконання Конституції, законів України, нормативних актів 

Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів; 

- виконання регіональних і місцевих програм соціально-економічного та 

культурного розвитку; 

-  виконання покладених завдань; 

- сприяння впровадженню проектних рішень, організація заходів, 

спрямованих на покращення інвестиційного та інноваційного клімату громади; 

- взаємодія з іншими органами місцевого самоврядування; 

- забезпечення взаємодії з громадськими організаціями; 

- задоволення потреби населення громади в інформації; 

- реалізація наданих державою, а також делегованих повноважень; 

- забезпечення напрямів регуляторної політики громади та адміністративних 

послуг;  



- формування інвестиційно-привабливого іміджу громади. 

Для здійснення фінансування відповідної галузі в бюджеті сільської 

територіальної громади заплановані видатки: 

на 2022 рік – 8542290 гривень; 

на 2023 рік – 8778154 гривень; 

на 2024 рік – 8966437 гривень. 

 

У галузі освіти:  

Пріоритетом розвитку громади в галузі освіти є реалізація права кожного 

громадянина на освіту, забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти в умовах 

розроблення на державному рівні подальших кроків реформування галузі «Освіта» 

та запровадження на місцевому рівні системи її модернізації. Пріоритетними 

завданнями розвитку галузі на 2022-2024 роки є посилення відповідальності 

навчальних закладів за якість надання освітніх послуг, запровадження ефективної 

системи інклюзивної освіти в навчальних закладах громади, удосконалення 

методичного та кадрового забезпечення інклюзивної освіти, використання 

результатів сучасних досліджень та кращих практик в реалізації інклюзивної 

моделі навчання, розбудова Нової української школи, розвиток і підтримка 

системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток 

індивідуальності дитини, її задатків і здібностей, створення належних умов для 

здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими 

батьківського піклування та дітьми, які потребують корекції фізичного та 

розумового розвитку, соціальної адаптації, надання навчальним закладам більшої 

економічної самостійності, удосконалення системи позашкільної освіти. 

Граничні показники по галузі освіта: 

на 2022 рік – 26708408 гривень, у тому числі: 

по загальному фонду – 26090373 гривень; 

по спеціальному фонду – 618036 гривень; 

на 2023 рік  - 29471420 гривень, у тому числі: 

по загальному фонду – 28755285 гривень; 

по спеціальному фонду – 716135 гривень; 

на 2024 рік – 32262175 гривень, у тому числі: 

по загальному фонду – 31447828 гривень; 

по спеціальному фонду – 814347 гривень. 

 

У галузі охорони здоров’я: 

Пріоритетами розвитку в галузі охорони здоров’я є забезпечення населення 

високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих 

умов життєдіяльності людини. Планується здійснення заходів щодо оснащення 

комунальних некомерційних підприємств сучасним обладнанням, проведення 

поточних і капітальних ремонтів приміщень лікувальних закладів, забезпечення 

виконання державних і сільських програм, спрямованих на поліпшення показників 

здоров’я населення. 

Граничні показники видатків по галузі охорона здоров’я: 

на 2022 рік – 1898028 гривень; 

на 2023 рік – 1998624 гривень; 

на 2024 рік – 2138555 гривень. 

 



У галузі соціального захисту та соціального забезпечення: 

Основними завданнями та заходами у сфері соціального захисту та 

соціального забезпечення є: 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 учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих воїнів 

АТО/ООС, вирішення питань соціального захисту осіб з інвалідністю, організація 

надання соціальних послуг гарантованих державою. 

Основні результати, яких планується досягти є створення доступного 

середовища, що сприятиме зростанню рівня та якості життя цих верств населення, 

поліпшення стану соціальної захищеності населення. 

Граничні показники видатків по галузі соціальний захист та соціальне 

забезпечення є: 

на 2022 рік – 2183882 гривень, у тому числі: 

по загальному фонду – 2148018 гривень; 

по спеціальному фонду – 35864 гривень; 

на 2023 рік – 2342284 гривень, у тому числі: 

по загальному фонду – 2304519 гривень; 

по спеціальному – 37765 гривень; 

на 2024 рік – 2475223 гривень, у тому числі: 

по загальному фонду – 2435570 гривень; 

по спеціальному фонду – 39653 гривень. 

 

У галузі культури та мистецтва: 

Головними пріоритетами в галузі культури та мистецтва є забезпечення на 

території громади реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, 

бібліотечної політики, реалізація прав громадян на свободу літературної та 

художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, 

доступності всіх видів культурних послуг для кожного. У 2022-2024 роках 

передбачається проведення заходів: зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

культури, проведення конкурсів, фестивалів, виставок, зміцнення кадрового 

потенціалу працівників галузі «Культура і мистецтво» громади шляхом 

підвищення їх фахового рівня та проведення інноваційних семінарів, курсів 

підвищення кваліфікації, поповнення бібліотечних фондів. 

Очікувані результати, які планується досягти є: створення умов для 

задоволення культурних потреб населення громади, творчого розвитку, 

естетичного виховання громадян, формування гармонійного культурного 

середовища, збільшення чисельності населення, охопленого культурно-

дозвіллєвою діяльністю, бібліотечним обслуговуванням, збереження, розвиток та 

вивчення національної культурної спадщини, поповнення та оновлення 

бібліотечних фондів, надання якісних культурно-мистецьких послуг. 

Граничні показники видатків по галузі культура та мистецтво: 

на 2022 рік – 1734597 гривень; 

на 2023 рік – 1826530 гривень; 

на 2024 рік – 1917856 гривень; 



 

У галузі фізичної культури та спорту: 

Пріоритетними у галузі фізичної культури та спорту 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 планується підвищення рівня залучення населення до занять 

фізичною культурою та масовим спортом, удосконалення механізму утворення та 

утримання мережі сучасних спортивних споруд, розвиток фізичної культури і 

спорту в навчально-виховній сфері, удосконалення механізмів морального та 

матеріального заохочення високих спортивних результатів, створення стимулів до 

здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури 

для занять спортом та активного відпочинку. 

Граничні показники видатків по галузі фізична культура і спорт: 

на 2022 рік – 122130 гривень; 

на 2023 рік – 128603 гривень; 

на 2024 рік – 135033 гривень. 

 

У галузі житлово-комунального господарства: 

Пріоритетом розвитку житлово-комунального господарства громади є 

підвищення якості надання житлово-комунальних послуг та покращення стану 

благоустрою, підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади. Основні 

цілі державної політики та місцевого розвитку у цій сфері є організація 

благоустрою населених пунктів, створення місць відпочинку, утримання в 

належному стані кладовищ, управління об’єктами житлово-комунального 

господарства, їх ефективної експлуатації. Для досягнення визначених цілей 

передбачається виконання таких завдань сприяння розвитку благоустрою громади: 

освітлення доріг, скверів та інших місць з використанням енергозберігаючих 

світильників; збереження зелених насаджень, їх утримання в задовільному та 

упорядкованому стані, охорона та благоустрій парків; обслуговування пам’ятних 

знаків та дощок, благоустрій кладовищ, розроблення і здійснення ефективних і 

комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, 

їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також 

природних комплексів і об’єктів, організація належного утримання та 

раціонального використання території, будівель та об’єктів іншого призначення. 

        Показниками досягнення цілей є охоплення прибирання всієї площі території 

громади, збільшення площі оновлених газонів, видалення сухостійних дерев, 

обслуговування мереж вуличного освітлення тощо. 

        Граничні показники видатків по галузі житлово-комунального господарства: 

        на 2022 рік – 1404669 гривень; 

        на 2023 рік – 1541756 гривень; 

        на 2024 рік – 1685386 гривень. 

         

        У галузі економічна діяльність пріоритетами у прогнозному періоді є: 

поліпшення наявних, проведення капітальних ремонтів та побудова нових об’єктів 

для потреб економічного розвитку і підвищення якості життя громадян. 

        У 2022-2024 роках планується: виготовлення проектно-кошторисних 

документацій на проведення капітальних ремонтів та будівництва об’єктів, 



проведення капітального і поточного ремонтів, утримання мережі автомобільних 

доріг місцевого значення, що знаходяться у комунальній власності громади, 

розроблення довгострокових програм, перспективних планів утримання та 

розвитку дорожнього господарства, розширення джерел фінансування, у тому 

числі за рахунок залучення позабюджетних коштів та інвестицій. 

        Граничні показники видатків по галузі економічна діяльність: 

        на 2022 рік – 19116 гривень; 

        на 2023 рік – 20129 гривень; 

        на 2024 рік – 21135 гривень. 

 

        У галузі інша діяльність: 

        Пріоритетам розвитку галузі є запобігання надзвичайним ситуаціям, 

ефективне реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров’я людей, 

забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об’єктах, 

запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, захист 

життя і здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних 

посягань, забезпечення покращення стану навколишнього природного середовища 

шляхом проведення заходів щодо забезпечення екологічного безпечного збирання, 

перевезення, захоронення відходів, проведення заходів по упорядкуванню 

сміттєзвалищ. 

        Граничні показники видатків по даній галузі: 

        на 2022 рік – 3900 гривень; 

        на 2023 рік – 3900 гривень; 

        на 2024 рік – 4000 гривень. 

 

        Інформація щодо граничних показників видатків бюджету за Типовою 

Програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету наведена 

у додатку 7 до Прогнозу. 

VII. Бюджет розвитку 

Показники бюджету розвитку місцевого бюджету на 2022 - 2024 рік не 

передбачаються. 

Інформація щодо показників бюджету розвитку на середньостроковий період 

наведена у додатку 9 до Прогнозу. 

На виконання інвестиційних проектів бюджетні призначення не 

передбачаються. 

 
VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами 

         Пріоритетом  державної бюджетної політики на середньострокову 
перспективу в частині регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення 
самостійності місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності, 
підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами на 
місцевому рівні. 

Обсяг міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до бюджету 

територіальної громади прогнозується в таких обсягах: 

- на 2022 рік   20276100 гривень;  

- на 2023 рік   22801100 гривень; 

- на 2024 рік   25286400 гривень; 

у тому числі:  

базова дотація: 



- на 2022 рік  7010800 гривень;  

- на 2023 рік  8272400 гривень; 

- на 2024 рік  9766200 гривень; 

освітня субвенція: 

- на 2022 рік  13265300 гривень;  

- на 2023 рік  14528700 гривень; 

- на 2024 рік  15520200 гривень. 

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів наведені 

у додатку 11 до Прогнозу. 

 

Прогнозом передбачено надання з бюджету сільської територіальної громади 

міжбюджетних трансферту Бюджету Сумської міської територіальної громади 

«Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи 

ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування», на 

утримання комунальної установи «Сумська міська рятувально – водолазна 

служба», на 2022 рік - 34780,00 гривень. 

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам наведені у додатку 

12 до Прогнозу. 
 

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету 

При складанні Прогнозу застосовані такі основні макропоказники 

економічного і соціального розвитку України: 

Назва показника 2022рік 2023рік 2024рік 

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

відсотки 
106,2 105,3 105,0 

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

відсотки 
107,8 106,2 105,7 

Під час формування видаткової частини на 2022 - 2024 роки враховано такі 

показники: 

мінімальна заробітна плата: з 01 січня 2022 року -  6 500 гривень, з 01 жовтня 

2022 року - 6 700 гривень, з 01 січня 2023 року - 7 176 гривень, з 01 січня 2024 року 

- 7 665 гривень; 

посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: 

з 01 січня 2022 року -  2 893 гривень, з 01 жовтня 2022 року -  2 982 гривень, з 01 

січня 2023 року - 3 193 гривень, з 01 січня 2024 року - в розмірі 3 411 гривень. 
       прожитковий мінімум: 
 
 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

з січня з липня з грудня з січня з липня з грудня з січня з липня з грудня 

Прожитковий мінімум, грн:  

на одну 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 

для осіб, які втратили 1934 2027 2093 2093 2193 2246 2246 2354 2403 

 

Х. Додатки 

До Прогнозу додаються: 



Додаток 1«Загальні показники бюджету»; 

Додаток 2 «Показники доходів бюджету»; 

Додаток 3 «Показники фінансування бюджету»; 

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 9 «Показники бюджету розвитку»;  

Додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних 

проектів» 

 Додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;  

 Додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам»; 

Не складались: 

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». 

 

 

Начальник  

фінансового управління    Наталія БОГОМОЛОВА 
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