
Пояснювальна записка 

до проекту бюджету Нижньосироватської  

сільської територіальної громади  

на 2022 рік 
 

Фінансовий ресурс бюджету Нижньосироватської сільської 

територіальної громади на 2022 рік сформовано з урахуванням  вимог 

Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону  України «Про Державний 

бюджет України на 2022 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 2022 рік та з урахуванням яких, сільська рада розробила та 

виносить на розгляд і схвалення проект рішення «Про бюджет 

Нижньосироватської сільської  територіальної громади на 2022 рік». 

ДОХІДНА ЧАСТИНА 

При здійсненні розрахунків обсягу дохідної частини бюджету громади 

враховано фактичні надходження податків та зборів протягом 2020 року та 

очікувані надходження за 2021 рік.  Так, планові показники дохідної частини на 

2022рік, з урахуванням міжбюджетних трансфертів складають  

46448,245тис.гривень, у тому числі: доходи загального фонду – 

45786,300тис.гривень, доходи спеціального фонду – 661,945 тис. гривень.                     

Доходи бюджету Нижньосироватської сільської  територіальної громади 

без урахування трансфертів, заплановано у сумі  23924,345 тис. гривень, що 

становить  52,0 % від загальної суми доходів, у тому числі: 

- доходи загального фонду -  23262,400 тис. гривень;  

- доходи спеціального фонду –  661,945 тис. гривень. 

 

         Обсяг трансфертів до бюджету сільської  територіальної громади складає  

22523,900 тис. гривень, у тому числі: 

  -  базова дотація – 6963,800 тис. гривень; 

  -  освітня субвенція – 14476,100 тис. гривень; 

  -  додаткова дотація – 1084,000 тис. гривень. 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

         До власних доходів загального фонду бюджету Нижньосироватської 

сільської  територіальної громади у 2022 році належать доходи, визначені 

статтею 64 Бюджетного кодексу України. 

        Податкові надходження становлять  22719,000 тис. гривень: 

   -   податок та збір на доходи фізичних осіб – 12562,500 тис. гривень (питома 

вага в загальному обсязі власних надходжень – 54%); 

  -   податок на прибуток підприємств - 14,400 тис. гривень; 



  -   рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 

71,200тис.гривень; 

  -   рентна плата за користування надрами – 1,200тис.гривень; 

  -   акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної   

торгівлі підакцизних товарів – 480,000 тис. гривень; 

 -   місцеві податки, питома вага яких у місцевому бюджеті складає 41,2%, 

становлять 9589,700 тис. гривень, у тому числі : 

        - податок на майно, до складу якого входять земельний податок та 

орендна плата – 3667,700 тис. гривень; 

       - єдиний податок – 5922,000 тис. гривень, у тому числі єдиний податок з 

сільськогосподарських товаровиробників (4 група)–2500,0 тис. гривень; 

      Неподаткові надходження складають 543,400 тис. гривень: 

- інші надходження (адміністративні штрафи та інші санкції)  – 

7,0тис.гривень; 

- плата за надання адміністративних послуг – 536,200 тис. гривень; 

- державне мито - 0,200 тис. гривень.  

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

         Обсяг дохідної частини спеціального фонду на 2022 рік обраховано в сумі 

661,945 тис. гривень, з них  власні надходження бюджетних установ  

становлять 658,045тис. гривень (від додаткової (господарської) діяльності  - 

батьківська плата за харчування дітей у школах та  дошкільних навчальних 

закладах 606,960 тис. гривень,  плата за оренду майна бюджетних установ 

51,085 тис. гривень) та надходження екологічного податку – 3,900тис. гривень. 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА  

         Видаткова частина бюджету Нижньосироватської сільської  

територіальної громади сформована відповідно до Бюджетного кодексу 

України, з урахуванням основних підходів до формування місцевих бюджетів 

на 2022 рік, доведених Міністерством фінансів України. 

         Видаткова частина бюджету  громади на 2022 рік сформована в межах 

наявного фінансового ресурсу та визначена  в обсязі 46448,245 тис. гривень.          

На проведення видатків загального фонду бюджету буде спрямовано 

фінансовий ресурс у сумі 45786,300 тис. гривень.  

          Видатки спеціального фонду бюджету сільської  територіальної громади 

на 2022 рік розраховані в обсязі 661,945 тис. гривень. 

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

         Фонд оплати праці працівників бюджетної сфери на 2022 рік обраховано     

 з урахуванням: 

   -  запровадження мінімальної заробітної плати  з 1 січня 2022року  у розмірі 

6500 гривень  та з 1 жовтня 2022 року у розмірі 6700гривень; 

     -  посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 

– 2893 гривень з 1 січня 2022 року та 2982 гривні з 1 жовтня 2022року; 

     - збереження міжпосадових співвідношень розмірів посадових окладів і 

тарифних коефіцієнтів; 

     -   забезпечення всіх обов’язкових виплат. 



          Фонд оплати праці  працівників бюджетної сфери з нарахуванням у 

2022 році  становить 35736,549 тис. гривень (або 78,0% від загального обсягу 

видатків загального фонду 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 2022 рік». 

         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 з 

врахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального 

розвитку України на 2022-2024 роки.  

    У проекті бюджету на 2022 рік 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. 

          Витрати на окремі галузі (за програмною класифікацією видатків) 

характеризуються наступними показниками: 

 

Державне управління (0100) 

Видатки  на  утримання апарату управління сільської ради (сільська рада, 

апарат управління відділу освіти, фінансове управління) в бюджеті сільської  

територіальної громади  на 2022 рік  передбачені по загальному фонду у сумі  

8558,937 тис. гривень, або 18,7% від загального обсягу видатків.  

Кошти на оплату праці з нарахуваннями заплановано в сумі 

7557,332тис.гривень, на оплату енергоносіїв  – 354,805 тис. гривень, на 

придбання товарів оплату робіт та послуг – 533,600 тис. гривень. Видатки на 

енергоносії та оплату праці працівників передбачено в повному обсязі.  

 

Освіта (1000) 

         На забезпечення діяльності закладів освіти, а це дві школи, два дитячих 

садочка та централізована бухгалтерія будуть спрямовані кошти в сумі 

28820,484 тис. гривень, або 62,9% від загального обсягу видатків. 

Загальноосвітні школи 

         У бюджеті Нижньосироватської  сільської територіальної громади на 2022 

рік видатки  на утримання двох загальноосвітніх шкіл, в яких навчається 478 

учнів (Старосільська школа 202 учнів, Нижньосироватська школа 276 учні) , 

заплановані  у сумі 20958,720 тис. гривень, у тому числі: видатки загального 

фонду становлять 20629,110 тис. гривень, спеціального фонду – 

329,610тис.гривень.   

Оплата праці з нарахуванням педагогічних працівників запланована з 

урахуванням вимог Проекту Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2022 рік» і становить  14476,100 тис. гривень, яка повністю покривається 

освітньою субвенцією з державного бюджету. 

Інші видатки на загальноосвітні школи в сумі 6482,620 тис. гривень 



забезпечені в тому числі: за рахунок власних надходжень бюджету громади – 

5398,620тис.гривень (в тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами – 329,610 тис. гривень) та додаткової 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 за 

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 

1084,000тис.гривень. 

На заробітну плату з нарахуванням непедагогічних працівників 

передбачено  – 3481,474тис. гривень, на придбання медикаментів для надання 

невідкладної допомоги та дезінфікуючих засобів  – 37,0 тис. гривень, 

придбання продуктів харчування – 797,530 тис. гривень ( бюджет – 

488,920тис.гривень, батьківська плата – 308,610 тис. гривень), на оплату 

енергоносіїв – 1522,481 тис. гривень, на придбання товарів оплату робіт та 

послуг –  634,135 тис. гривень. 

            Організація безкоштовного гарячого харчування у школах планується 

для дітей пільгової категорії: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з малозабезпечених 

сімей,  дітей батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО/ООС або 

загинули в зоні АТО/ООС, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. 

Харчування дітей початкових класів обраховано 50% за рахунок бюджету 

громади 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 

2021 рік. Видатки за комунальні послуги обраховані згідно діючих тарифів  з 

застосуванням коефіцієнтів.  

 

Дитячі дошкільні заклади 

Видатки на утримання двох дошкільних навчальних закладів, які 

відвідує 130 дітей ( 46 дітей Старосільський дитячий садок та 84 – 

Нижньосироватський),  передбачено   в  сумі  7364,096 тис. гривень, у т.ч. 

видатки загального фонду становлять 7065,746 тис. гривень, спеціального 

фонду – 298,350 тис. гривень. Видатки на утримання дошкільних навчальних 

закладів забезпечені за рахунок базової дотації з державного бюджету в сумі 

6963,800 тис. гривень, власних коштів – 101,946 тис. гривень та батьківської 

плати – 298,350 тис. гривень. 

Заробітна плата  з нарахуванням працівникам  дитячих дошкільних 

навчальних закладів  запланована в повному обсязі і становить 

5521,975тис.гривень.  

         Видатки на придбання медикаментів для надання невідкладної медичної 

допомоги заплановано в сумі – 22,0 тис. гривень, на придбання продуктів 

харчування 768,335 тис. гривень ( бюджет 469,985 тис. гривень, батьківська 

плата – 298,350 тис. гривень).            

        Організація безкоштовного харчування у дитячих дошкільних закладах 

планується для дітей пільгової категорії: дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з 



малозабезпечених сімей,  дітей батьки яких є учасниками бойових дій в зоні 

АТО/ООС або загинули в зоні АТО/ООС, дітей з числа внутрішньо 

переміщених осіб. Харчування дітей обраховано 50% за рахунок бюджету 

громади 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 

2021 рік у  сумі 879,866 тис. гривень.   

На придбання товарів, оплату робіт та послуг заплановано видатки в 

обсязі 166,920 тис. гривень. 

 

Централізована бухгалтерія відділу освіти 

На утримання бухгалтерії передбачені видатки в сумі 

1125,628тис.гривень, з них на оплату праці та нарахування 

1093,628тис.гривень, на придбання товарів оплату робіт та послуг – 

32,0тис.гривень. 

 

Охорона здоров’я (2000) 

На первинну медичну допомогу населенню, що надається двома 

амбулаторіями заплановані видатки в сумі 1733,399 тис. гривень (за рахунок  

власних коштів), або 3,8% від загальної суми видатків бюджету громади.  

На заробітну плату та нарахування (стимулюючі виплати) заплановані 

видатки в сумі 690,880 тис. гривень. Кошти на енергоносії, що споживаються 

установами,  заплановані на весь рік і становлять 450,635 тис. гривень. Планові 

видатки на придбання медикаментів для надання невідкладної медичної 

допомоги становлять  242,0 тис. гривень. На придбання товарів, оплату робіт та 

послуг передбачено 216,104 тис. гривень. Пільгові рецепти – 130,0 тис. гривень. 

 Від національної служби здоров’я України заплановані надходження в 

сумі  3057,714 тис. гривень, які будуть використані на оплату праці з 

нарахуванням працівників амбулаторій – 3033,714 тис. гривень та оплату 

послуг (крім комунальних) – 24,0 тис. гривень.  

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000) 

          На соціальний захист населення (на надання різних видів допомоги та 

компенсацій)  у бюджеті громади на 2022 рік передбачені видатки в сумі 

2272,698 тис. гривень, (5,0 % від загальної суми видатків) у тому числі: 

        - 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 550,0 тис. гривень в тому числі: автомобільним транспортом 

- 250,0 тис. гривень, залізничним транспортом – 300,0 тис. гривень; 

        - на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, 

які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю, що надаються Комунальною установою «Центр надання 

соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради» заплановані видатки у 

сумі 1160,798 тис. гривень, у тому числі: заробітна плата та нарахування 



працівникам установи – 1066,598 тис. гривень,  придбання товарів, оплата робіт 

та послуг – 91,200 тис. гривень; 

       - на оздоровлення дітей в пришкільних та приміських дитячих таборах 

заплановані кошти у сумі 88,280 тис. гривень, у тому числі: на придбання 

путівок 32,0 тис. гривень та на придбання продуктів харчування 

56,280тис.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 –           

15,0 тис. гривень; 

       -  на виплату одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям 

позбавленим батьківського піклування після досягнення ними 18-річного віку – 

3,620 тис. гривень; 

       -  видатки на інші заклади та заходи заплановані у сумі 449,5 тис. гривень 

(надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій АТО, 

матері загиблого учасника АТО, інвалідам АТО, донорам, учасникам бойових 

дій в Афганістані, ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС,  на лікування 

тяжкохворих  та інші заходи соціального захисту). 

             Культура і мистецтво (4000) 

             У  проекті бюджету Нижньосироватської сільської  територіальної 

громади на 2022 рік передбачаються видатки на утримання трьох сільських 

бібліотек, двох будинків культури та двох народних колективів у сумі 

1824,922тис.гривень (4,0 %) Зокрема,  на оплату праці з нарахуваннями  

заплановані видатки в сумі  1536,872 тис. гривень, на оплату енергоносіїв – 

138,250 тис. гривень, на придбання товарів оплату робіт та послуг – 

149,3тис.гривень. 

Фізична культура і спорт (5000) 

         На забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед 

населення регіону передбачені видатки в сумі 60,0 тис. гривень 

Житлово-комунальне господарство (6000) 

              На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 

планові видатки становлять 38,010 тис. гривень - на оплату електроенергії. 

             На благоустрій сіл територіальної громади із сільського бюджету 

заплановані видатки у сумі  1864,213 тис. гривень. Кошти планується 

використати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 

158,256 тис. гривень ( матеріали для надбудов на колодязі 75,0 тис. гривень,   

електротовари  для вуличного освітлення – 50,0 тис. гривень,  залізобетонні  

кільця та фарба на колодязі -15,0 тис. гривень,  господарські товари – 

18,256тис.гривень) та на послуги 749,992 тис. гривень ( поточний ремонт 

комунальних доріг населених пунктів громади 200,0 тис. гривень, очищення 

колодязів   30,0 тис. гривень, технічне обслуговування вуличного освітлення 

72,0 тис. гривень, поточний ремонт мережі вуличного освітлення 

199,330тис.гривень, розчищення доріг від снігу 50,0 тис. гривень, обкошування 



обочин доріг 50,0 тис. гривень,  поточний ремонт пам’ятників - 

30,0тис.гривень, вивіз стихійних звалищ сміття 68,662 тис. гривень, 

обпилювання дерев 20,0 тис. гривень, послуги автовишки 30,0тис.гривень), 

електроенергія за вуличне освітлення 444,275 тис. гривень, вивіз та утилізація 

сміття 200,0тис.гривень, оплата праці з нарахуванням робітників з благоустрою 

311,690 тис. гривень. 

ІНШІ  ВИДАТКИ 

На здійснення заходів із землеустрою передбачено видатки в сумі 

170,0тис. гривень на розробку технічної документації з нормативно-грошової 

оцінки земель населених пунктів с.Нижня Сироватка, с.Гірне та с.Вишневе  

 

  Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування -        

10,0 тис. гривень. 

 

Міжбюджетні трансферти  

 

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що планується передати у 2022 році з 

бюджету Нижньосироватської сільської територіальної громади становить 

439,797 тис. гривень, у тому числі:  

 

      до районного бюджету  Сумського району 46,109тис.гривень: 
-     на об’єднаний  трудовий архів Сумської районної ради 22,424 тис. гривень; 

-     на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги  

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 23,685тис.гривень; 

 

       до бюджету Сумської міської  територіальної громади 
34,780тис.гривень на утримання об’єктів спільного користування чи 

ліквідацію негативних     наслідків діяльності об’єктів спільного користування 

для комунальної  установи «Сумська міська рятувально-водолазна служба»; 

 

       до бюджету Верхньосироватської сільської територіальної громади 
86,560 тис. гривень на утримання Будинку дитячої та юнацької творчості 

Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області; 

        

       до бюджету Степанівської селищної територіальної громади 

252,348тис.гривень : 

-  на утримання Дитячо-юнацької спортивної школи 102,720 тис. гривень; 

- на утримання Центру професійного розвитку педагогічних працівників 

122,805 тис. гривень; 

- на утримання інклюзивно-ресурсного центру 26,823 тис. гривень. 

 

       до бюджету Тростянецької міської  територіальної громади 
20,0тис.гривень на відшкодування витрат за фактичне утримання в притулку 

осіб, які постраждали від домашнього насильства, що проживають на території 



Нижньосироватської сільської територіальної громади. 

 

Проект бюджету сільської  територіальної громади 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 місцевих програм. 

 

 

Сільський голова                                                                 Вячеслав СУСПІЦИН 

Начальник фінансового управління                                  Наталія БОГОМОЛОВА 
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