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Прогноз міського бюджету Верхньодніпровської міської ради на 2020 - 2021 

роки розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового 
кодексу України, основних макропоказників економічного і соціального розвитку 
України на 2019-2021 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 
11.07.2018 № 546 (за І сценарієм), з урахуванням проекту основних напрямів 
бюджетної політики на 2019-2021 роки, схваленого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р, а також на основі місцевих бюджетних 
програм, та бюджетних запитів головних розпорядників коштів міського бюджету.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого 
механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління 
фінансами.

Основним завданням прогнозу є посилення бюджетної та фіскальної дисципліни. 
На порядку денному місцевої влади стоїть завдання всебічного наповнення дохідної 
частини бюджету, проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних 
коштів, підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, 
посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету, здійснення 
пріоритетних видатків в межах наявного бюджетного ресурсу.

Прогноз бюджету базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, 
ефективності та результативності.

Під час реалізації прогнозу очікується, що бюджетні нововведення забезпечать 
бюджетну самостійність та фінансову незалежність бюджету, сприятимуть 
створенню реального підґрунтя для виконання місцевими органами влади своїх 
повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному 
функціонуванню бюджетної системи.

2. Основні індикативні прогнозні показники місцевого бюджету. 
Індикативними показниками соціально-економічного розвитку, які 

використовуються при складанні прогнозу, є основні прогнозні макропоказники 
економічного і соціального розвитку України, зокрема:

підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її у розмірі: 
з 1 січня 2020 року -  4 407 гривень, 
з 1 січня 2021 року- 4  627 гривень;
розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної 

сітки передбачено у розмірі:
з 1 січня 2020 року- 2  102 гривень, 
з 1 січня 2021 року- 2  262 гривень; 
прожитковий мінімум становитиме:
у 2020 році на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: 
з 1 січня 2020 року - 2027 гривні, 
з 1 липня - 2106 гривень, 
з 1 грудня -  2181 гривень,
а для основних соціальних і демографічних груп населення: 
дітей віком до 6 років: 
з 1 січня 2020 року - 1779 гривень, 
з 1 липня -  184,8 гривень,



з 1 грудня - 1914 гривні; 
дітей віком від 6 до 18 років: 
з 1 січня 2020 року - 2218 гривень, 
з 1 липня - 2305 гривень, 
з 1 грудня - 2387 гривень; 
працездатних осіб: 
з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, 
з 1 липня -  2184 гривень, 
з 1 грудня - 2262 гривні; 
осіб, які втратили працездатність: 
з 1 січня 2020 року - 1638 гривень, 
з 1 липня - 1702 гривень, 
з 1 грудня - 1762 гривень;
у 2021 році на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: 
з 1 січня 2021 року - 2181 гривень, 
з 1 липня - 2257 гривень, 
з 1 грудня -  2334 гривень,
а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років:
з 1 січня 2021 року - 1914 гривень,
з 1 липня -  1981 гривень,
з 1 грудня - 2048 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років:
з 1 січня 2021 року - 2387 гривень,
з 1 липня - 2471 гривні,
з 1 грудня - 2554 гривень;
працездатних осіб:
з 1 січня 2021 року - 2262 гривні,
з 1 липня-2341 гривень,
з 1 грудня - 2420 гривень;
осіб, які втратили працездатність:
з 1 січня 2021 року - 1762 гривень,
з 1 липня - 1824 гривні,
з 1 грудня - 1885 гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) розраховано 
на показниках розпису зі змінами та збільшено в середньому на коефіцієнт 1,1, 
враховуючи наступне:

КЕКВ Назва 2020 2021

2271* Оплата теплопостачання 1,082 1,059

2272 Оплата водопостачання та 
водовідведення 1,082 1,059

2273 Оплата електроенергії І Д І Д

2274 Оплата природного газу 1,062 1,029
2275 Оплата інших енергоносіїв 1,082 1,059

При здійснені прогнозу бюджету на 2020-2021 роки застосовані основні
#
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прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 
відповідні роки за сценарієм І, який використовувався під час розроблення проекту 
Державного бюджету України на 2019 рік та прогнозу Державного бюджету 
України на 2020 і 2021 роки (індекс споживчих цін (грудень до грудня 
попереднього року) 2020 рік -  105,6 відсотка, 2021 рік -  105,0 відсотка).

Фінансування бюджетних видатків на період до 2021 року здійснюватиметься в 
рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане 
підвищення ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на 
основі їх пріоритезації та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Прогнозні показники бюджету на 2020-2021 роки є основою для складання 
головними розпорядниками коштів бюджету планів своєї діяльності та місцевих 
програм.

Таблиця 1.
Основні показники місцевого бюджету на 2020-2021 роки

тис. гри.

Назва показника 2020 рік 2021 рік
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Доходи 14310,5 149475,5
Видатки 139324,5 148399,8
Фінансування ( дефіцит (-) / профіцит (+) -986,0 -1075,7

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Доходи 860,9 863,9
Видатки 1846,9 1939,3
Фінансування ( дефіцит (-) / профіцит (+) 986,0 1075,7

РАЗОМ
Доходи 141171,4 150339,1
Видатки 141171,4 150339,1
Фінансування ( дефіцит (-) / профіцит (+) 0,0 0,0

3. Дохідна спроможність бюджету.
Прогноз доходів місцевого бюджету на 2020 та 2021 роки розроблено на 

підставі діючих положень бюджетно-податкового законодавства, основних 
прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, 
схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546а також з 
урахуванням засад та принципів формування бюджетів, які закладені в проекті 
Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки, який схвалений 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р, та інших 
законодавчих актів, основних показників соціально-економічного розвитку району 
на 2019-2021 роки.

Пріоритетними завданнями 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.

Пріоритетними завданнями податкової політики на середньострокову
перспективу, спрямованими на забезпечення економічного зростання та виконання 
зобов’язань перед населенням, є: - вдосконалення механізму протидії ухиленню від
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сплати податків; - вдосконалення роботи щодо реалізації заходів по легалізації 
виплати заробітної плати та виявлення найманих осіб без належного оформлення 
трудових відносин.

Таблиця 2.
Доходи місцевого бюджету на 2020-2021 роки

тис. гри.

Назва показника 2020 рік 2021 рік

ДОХОДИ
у тому числі:

податок на доходи фізичних осіб 55656,5 58439,3
податок на прибуток підприємств 14,2 14,9
рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів
6,5 6,5

акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

1837,5 1929,4

податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки

1157,9 1215,8

земельний податок 5420,0 5420,0
транспортний податок 32,5 31,5
єдиний податок (І-ІІІ група) 11550,0 12705,0
єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків

830,0 830,0

плата за надання адміністративних послуг 1000,0 1000,0
державне мито 43,0 45,2
інші надходження 33,0 33,0
Міжбюджетні трансферти 62729,4 67804,9
Всього по загальному фонду 140310,5 149475,5
екологічний податок 53,9 56,6
власні надходження бюджетних установ 807,0 807,0
Міжбюджетні трансферти
Всього по спеціальному фонду 860,9 863,6

4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку.
Прогноз видаткової частини бюджету Верхньодніпровської міської ради на 

2020 рік та 2021 рік в становить 141 171,4 тис грн, та 150 339,1 тис.грн (з 
урахуванням трансфертів) в тому числі:

•загальний фонд на 2020 рік 139 324,5 тис грн., 
на 2021 рік 148 399,8 тис грн.;

•спеціальний фонд на 2020 рік 1 846,9 тис грн.,
на 2021 рік 1 939,3 тис грн..
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Таблиця 3.
Видатки та надання кредитів місцевого бюджету на 2020-2021 роки

____________________________________________________________  тис, гри.
Назва показника 2020 рік 2021 рік

ВИДАТКИ
у тому числі:

Державне управління 14595,2 15639,8
Освіта 96800,6 103397,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2092,4 2209,3
Культура і мистецтво 572,0 606,5
Фізична культура і спорт 2759,8 2929,0
Житлово-комунальне господарство 5357,8 5625,7
Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство
2112,0 2217,6

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

16,9 17,8

Захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру

1630,0 1700,0

Охорона навколишнього природного середовища 52,8 55,4
Резервний фонд 686,4 720,7
Інші дотації з місцевого бюджету 12648,6 13280,9
Всього по загальному фонду 139324,5 148399,8
Житлово-комунальне господарство 528,0 554,4
Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство
1267,2 1330,6

Охорона навколишнього природного середовища 51,7 54,3
Всього по спеціальному фонду 1846,9 1939,3
Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності, а саме:

державне управління:
головними завданнями бюджетної політики є:
належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування 

для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією України, Законом 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами. У 2020 та 2021 
роках передбачається здійснити заходи щодо:

- забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
освіта:
в умовах розробки на державному рівні подальших кроків реформування галузі 

“Освіта” та запровадження на місцевому рівні системи її модернізації 
пріоритетними завданнями розвитку галузі на 2020 -  2021 роки є:

- забезпечення стабільного функціонування галузі;
- створення належних умов для надання на належному рівні освіти та виховання 

дітей.
Планується досягти основні результативні показники:
- збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою;
- 100-відсоткове охоплення дітей дошкільною освітою.
соціальний захист та соціальне забезпечення:
пріоритетними напрямками галузі є:
впровадження нових механізмів посилення адресності надання послуг, підтримки



ветеранів війни, соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями 
та інших пільгових категорій громадян.

Передбачається виконання таких завдань:
надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення.
Основні результати, яких планується досягти:
підвищення рівня соціального захисту найбільш соціально незахищених верств 

населення.
культура та мистецтво:
Головні пріоритети галузі:
забезпечення реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, 

бібліотечної політики;
Передбачається виконання таких завдань: 
зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури; 
забезпечення поповнення бібліотечних фондів;
Результативні показники, яких планується досягти:
збільшення чисельності читачів, обсягу примірників бібліотечного фонду та 

книговидач;
забезпечення проведення культурно-освітніх та мистецьких заходів на 

належному рівні, збільшення їх кількості, 
фізична культура і спорт:
Пріоритети галузі:
реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення 

належних умов для заняття фізичною культурою і спортом населення; 
Передбачається виконання таких завдань:
створення умов для занять фізичною культурою і спортом населення; 
Результативні показники, яких планується досягти:
залучення населення до масового відпочинку, занять фізичною культурою і 

спортом.
житлово-комунальне господарство:
Пріоритети галузі:
забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та 

прибудинкових територій та надання підтримки водопровідно-каналізаційному 
господарству;

організація поховання на кладовищах Верхньодніпровської міської об’єднаної 
територіальної громади померлих одиноких громадян, осіб без певного місця 
проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних 
трупів та у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе 
організацію поховання;

підвищення рівня благоустрою міста.
Передбачається виконання таких завдань:
проведення поточного та капітального ремонту житлового фонду; 
проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних проїздів;
забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного 

господарства;
поховання на кладовищах територіальної громади померлих одиноких громадян, 

осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, 
знайдених невпізнаних трупів та у разі відсутності родичів;
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забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо); 
збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та 

поліпшення його екологічних умов.
Результативні показники, яких планується досягти: 
доступність послуг з водопостачання для населення та підприємств; 
забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств житлово-комунального 

господарства, підвищити рівень безпеки систем життєзабезпечення;
забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості 

відповідно до вимог національних стандартів;
забезпечення прозорості у формуванні тарифної та цінової політики на житлово- 

комунальні послуги;
покращення санітарного стану населених пунктів територіальної громади, 

утримання в належному стані міст загального користування, об’єктів благоустрою, 
природних ландшафтів, інших природних комплексів, організація ефективного та 
своєчасного поводження з відходами.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство:
Головні пріоритети галузі:
забезпечення гармонійного розвитку автомобільних доріг в населених пунктах 

Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної.
Передбачається виконання таких завдань:
забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної

інфраструктури;
забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної

інфраструктури.
Результативні показники, яких планується досягти: 
розвиток населених пунктів територіальної громади;
відповідність стану вулично-дорожньої мережі державним будівельним нормам, 

проведення обліку та паспортизації доріг.
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю:
Головні пріоритети галузі:
створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування у 

Верхньодніпровськії об’єднаній територіальній громаді, надання допомоги у 
процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально- 
економічних умов та сприянню ефиктивності їх роботи в цілому.

Передбачається виконання таких завдань: 
розвиток активності територіальних громад;
вивчення, узагальнення й розповсюдження позитивного досвіду роботи міської 

ради, участь в асоціаціях та сплата відповідних внесків, реалізація та виконання 
завдань участі в асоціаціях, систематичне висвітлення діяльності депутатів, 
постійних комісій та керівництва міської ради ЗМІ та на офіційному сайті міської 
ради;

навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб міської ради, голів постійних 
комісій міської ради, представників депутатського корпусу.

Результативні показники, яких планується досягти:
створення децентралізованої моделі організації місцевої влади, спроможної 

ефективно впливати на процеси соціально-економічного й культурного розвитку 
міста;

поліпшення якості адміністративних та управлінських послуг, що надаються 
населенню, поступрве наближення їх до рівня європейських стандартів.
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Г

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру:

Головні пріоритети галузі:
виконання повноважень у сфері охорони життєдіяльності населення, організації 

роботи Аварійної рятувально-водолазної служби на воді, охорони здоров’я людей 
та забезпечення безпеки життєдіяльності населення, запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій на воді та захист навколишнього середовища; 

Передбачається виконання таких завдань:
своєчасна реалізація заходів, спрямованих на запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій на воді і мінімізацію їх негативних наслідків;
ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених для 

організації запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на них;
забезпечення комплексного обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування 

об’єктів територій, що знаходяться в зоні відповідальності служби;
профілактична робота з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 

мінімізацію їх наслідків та нещасних випадків на воді;
термінове реагування на виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, а також нещасних випадків на воді;
захист навколишнього природного середовища та локалізація зон впливу 

шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф. 
Результативні показники, яких планується досягти: 
рятування життя і охорона здоров’я людей та забезпечення довкілля; 
забезпечення раціональної превентивної безпеки життєдіяльності населення; 
обслуговування об’єктів, що знаходяться в зоні відповідальності служби.
Охорона навколишнього природного середовища:
Головні пріоритети галузі:
Забезпечення сталого розвитку об’єднаної територіальної громади шляхом 

узгодженості економічних, соціальних та екологічних аспектів розвитку 
територіальної громади, забезпечення реалізації природоохоронних заходів та 
поліпшення екологічного стану населених пунктів територіальної громади. 

Передбачається виконання таких завдань:
поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його 

забрудненню в процесі соціально - економічного розвитку населених пунктів 
територіальної громади шляхом розробки і впровадження системи цільових 
заходів.

Результативні показники, яких планується досягти:
забезпечення пріоритетності екологічного фактора при здійсненні соціально - 

економічного розвитку населених пунктів територіальної громади.

Начальник відділу з питань фінансів
та звітності, бухгалтерського обліку /
та економічного планування - головний бухгалтер р( Максимова В.М.
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