Пояснювальна записка
до проекту бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної
територіальної громади на 2019 рік"
Інформація про соціально-економічний стан Новоукраїнської міської
об'єднаної територіальної громади в 2018 році та пріоритетні
напрямки розвитку на 2019 рік
Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради забезпечує належне
виконання власних та делегованих повноважень, життєдіяльність основних
галузей, а саме освіти, культури, фізичної культури та спорту, житловокомунального господарства виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної
громади.
Ситуація розвитку економіки в країні доволі складна. Аналіз тенденцій
соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної
територіальної свідчить, що економіка громади розвивається під впливом
складних і не завжди передбачуваних процесів, зумовлених наслідками
соціально-економічних змін в країні.
Економічний розвиток громади. Підвищення рівня життя кожного
мешканця громади відбувається в результаті місцевого економічного розвитку.
Такий розвиток неможливий без інвестицій із зовнішніх джерел та власних
інвестицій у розвиток території. Один із першочергових заходів, який
необхідно реалізувати, – це оновлення Генерального плану. Заключено договір
з ТОВ "Кайлас Аеро" та проводяться роботи з розроблення генерального плану
м. Новоукраїнка, актуалізації картографічної основи та історико-архітектурного
плану, вартість робіт – 1 млн.грн., на даний час оплачено 832,7 тис.грн.
Проведено інвентаризацію привабливих для інвесторів об’єктів
нерухомого комунального майна та земельних ділянок, сформовано реєстр
вільних земельних ділянок і буде здійснюватися його постійна актуалізація.
У галузях сільського господарства та промисловості реалізуються
інвестиційні проекти, так продовжуються роботи по будівництву наземної
фотоелектричної сонячної електростанції ТОВ "Ліз-Маш", проводиться
реконструкція виробничої будівлі під кам'яно-переробний комплекс
потужністю 60 тис. кВ.м/рік ПАТ "Капустянський граніт" в с.Кам'яний Міст.
Проводяться підготовчі заходи для будівництво фотогальванічної
електростанції ТОВ "Санвін14".
У 2018 році промисловими підприємствами громади було вироблено
промислової продукції на суму – 60,6 млн.грн., що становить 84,2 % у
порівнянні з відповідним періодом 2017 року. У добувній галузі було
вироблено 51,5 млн.грн., що становить 93% у порівнянні з відповідним
періодом 2017 року, у переробній – 9,1 млн.грн., що становить 54,8 % у
порівнянні з відповідним періодом 2017 року. Промисловими підприємствами
було реалізовано промислової продукції у відпускних цінах на суму
170 млн.грн., що становить 97,2 % у порівнянні з відповідним періодом
2017 року.

В м.Новоукраїнка відкрито торгівельні заклади та інші об’єкти надання
побутових послуг:
магазини "Карамелька" вул. Соборній, 60 а та вул. Павлівській, 57 Б,
фізична особа-підприємець Антоненко
Інна
Миколаївна. Спеціалізація
магазину – продаж кондитерських виробів;
ТМП "М'ясокомбінат Ятрань" вул. О.Гіталова, фізична особапідприємець Артьоменко Наталія Михайлівна. Спеціалізація магазину –
продаж продовольчих товарів.;
магазин "Гектар" вул. Миколи Вороного, 90, фізична особа-підприємець
Валявська Марина Олександрівна. Спеціалізація магазину – продаж добрив,
насіння та засобів захисту рослин.
магазин "Комісійний магазин", вул. Соборна, 83 А, фізична особапідприємець Наговіцина Наталія Василівна. Спеціалізація магазину – продаж
вживаних дитячих товарів;
магазин "Копілка" м. Новоукраїнка, пров. Лікарняний 1, фізична особапідприємець Гайдук Володимир Іванович. Спеціалізація магазину – продаж
продовольчої та промислової групи товарів, алкогольні напої та тютюнові
вироби;
магазин "Краща ціна" м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 76, фізична особапідприємець Кодацький Сергій Михайлович. Спеціалізація магазину – продаж
промислової групи товарів;
ресторан "Grand City" м. Новоукраїнка, вул. Покровська, 54 фізичнаособа підприємець Пиндик Ірина Василівна.
У Новоукраїнській міській раді створено робочу групу з місцевого
економічного розвитку, до якої включено представників бізнесу, які разом з
працівниками виконавчого комітету будуть впливати на економічний розвиток
громади. Досягнення покращення в економіці громади можливе при співпраці
влади з лідерами бізнесу та пересічними громадянами для створення публічноприватного партнерства, що матиме позитивний вплив на місцевий діловий
клімат та конкурентне становище громади. Формування сприятливого бізнессередовища, створення умов для інвестування сприятиме економічному
зростанню і поліпшенню якості життя громади.
Відкрито в громаді центр розвитку громади, який створено за рахунок
коштів Корпусу Миру в Україні та коштів міської ради.
Для поширення інформації про громаду, підвищення її іміджу створено
промо-ролик про Новоукраїнську міську об’єднану територіальну громаду,
готуються проекти для залучення інвестиційних коштів на розвиток території.
Новоукраїнська громада співпрацює з Швейцарсько-українським проектом
"Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO та проектом DOBRE.
Макроекономічний прогноз на рік 2019 рік передбачає зростання фонду
заробітної плати штатних працівників, зайнятих в секторі економіки на 14 % за
рахунок підвищення рівня середньої заробітної плати працівників по громаді.
Прогнозні показники щодо обсягу реалізованої промислової продукції на
2019 рік складають 259,3 млн.грн, що на 15,2% більше очікуваних надходжень

2018 року. В розрахунку на 1 мешканця обсяг реалізованої промислової
продукції очікується 13,5 тис. грн.
Загальні положення по формуванню бюджету Новоукраїнської
міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік
Бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на
2019 рік сформовано, виходячи з реалістичних показників економічного і
соціального розвитку громади на 2019 рік, в умовах діючого бюджетного та
податкового законодавства, інших законодавчих актів, з урахуванням проекту
Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", схваленого
постановою Кабінету Міністрів України 14 вересня 2018 року №741 (реєстр
№9000 15.09.2018) та прийнятому у першому читанні 18.10.2018 року;
індексації ставок екологічного та акцизного податку, визначених у абсолютних
значеннях з урахуванням індексів споживчих цін та індексів цін виробників
промислової продукції; збереження протягом 2019 року норм зарахування
частини (13,44%) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на
митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування;
врахування у загальному обсязі освітньої субвенції видатків на оплату праці
педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів; виділення дотації на
здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я
та інше. Згідно проекту Закону України "Про Державний бюджет України на
2019 рік" розмір мінімальної заробітної плати встановлено на рівні 4173 грн. з
01.01.2019 року, прожиткового мінімуму на 1 особу на рівні 1853 грн. з
01.01.2019 року, 1936 грн. – з 01.07.2019 року, 2027 грн. – з 01.12.2019 року.
При прогнозуванні дохідної частини бюджету Новоукраїнської міської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік враховано:
статистичні показники, які використовуються при розрахунку
надходжень податків та зборів, зокрема за 2016-2017 роки, очікувані показники
у 2018 році;
фактичне виконання дохідної частини бюджету міської об'єднаної
територіальної громади за результатами 2016-2017 років та 9 місяців 2018 року;
прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України
на 2019-2021 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від
11.07.2018р. №546 за І сценарієм;
проект Основних напрямків бюджетної політики на 2019-2021 роки,
схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018р.
№315-р та поданого на розгляд до Верховної ради України (реєстраційний
№8357 від 16.05.2018);
проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.

Дохідна частина бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної
територіальної громади
Відповідно до частини другої статті 77 Бюджетного кодексу України
місцеві бюджети затверджуються рішенням відповідної місцевої ради до
25 грудня року, що передує плановому.
Бюджет міської об'єднаної територіальної громади сформовано на базі
проектів закону України про Державний бюджет та чергових змін до
Податкового і Бюджетного кодексів України.
Після опублікування Закону України "Про Державний бюджет України на
2019 рік", змін до Податкового та Бюджетного кодексів України, інших
законодавчих актів, можливо виникне необхідність внесення коректив до
доходної частини бюджету міської об'єднаної територіальної громади на
2019 рік.
Відповідно до ст.78 Бюджетного кодексу України фінансові органи за
участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету,
здійснюють прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.
Отже, при формуванні доходної частини бюджету міської об'єднаної
територіальної громади на 2019 рік та наступні бюджетні періоди
2020 – 2021 роки, були враховані розрахунки з обґрунтуваннями та
пропозиціями Новоукраїнського управління ГУ ДФС у Кіровоградській
області, відділів виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради.
Формування доходів бюджету громади проведено за рахунок доходів,
що визначені ст. 64, 69¹, 71 Бюджетного кодексу України, базової дотації та
субвенцій із державного бюджету.
Обсяги надходжень бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної
територіальної громади на 2019 рік визначено в сумі 140064,0 тис.грн.
Загальний фонд бюджету міської об'єднаної територіальної громади
складає 138518,7 тис.грн., у тому числі сума офіційних трансфертів складає
53115,3 тис.грн. Спеціальний фонд бюджету громади на 2019 рік запланований
по доходах у обсязі 1545,2 тис.грн., у тому числі по власних надходженнях
бюджетних установ – 1384,8 тис.грн. та бюджету розвитку – 100,0 тис.грн.
Загальний фонд бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної
територіальної громади
Ключовим джерелом формування фінансового ресурсу зосередженого у
загальному фонді міського бюджету є: податок з доходів фізичних осіб.
Надходжень вказаного податку заплановано у розмірі 48912,3 тис.грн., що
становить 57,3% загальної суми податкових і неподаткових надходжень та
доходів від операцій з капіталом, або на 12,1% більше від очікуваних
надходжень 2018 року.
Основними чинниками, які вплинуть на надходження податку з доходів
фізичних осіб до бюджету є: застосування єдиної ставки у розмірі 18%
оподаткування доходів фізичних осіб, підвищення розміру мінімальної
заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян з одного боку та
зниження податкового навантаження за рахунок надання соціальної податкової

пільги у розмірі 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, для будьякого платника податку, за умови, що його дохід не перевищить
1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також скасування
оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів.
Також, було враховано вжиття комплексу заходів з погашення
заборгованості із виплати заробітної плати та активізація роботи щодо
легалізації виплати заробітної плати, шляхом здійснення контролю за
діяльністю суб’єктів господарювання, які приховують отримані доходи,
виплачують заробітну плату з порушенням вимог чинного законодавства.
Відповідно до Бюджетного кодексу України та Порядку, визначеного
Кабінетом Міністрів України, на 2019 рік зберігається норма щодо зарахування
13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів.
У розрахунку прогнозних надходжень враховано фактичні надходження
до бюджету у 2017-2018 роках, а також підвищення ставок, визначених у
абсолютних значеннях та їх індексацію.
Пунктом 43¹ розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного
кодексу України передбачено, що зарахування до місцевих бюджетів буде
здійснюватися:
у першому півріччі 2019 року - пропорційно до обсягу реалізованого
суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за друге півріччя 2018 року в загальному обсязі такого реалізованого
пального в цілому по Україні за друге півріччя 2018 року;
у другому півріччі 2019 року - пропорційно до обсягу реалізованого
суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за перше півріччя 2019 року в загальному обсязі такого
реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2019 року.
Тому, запланувати акцизний податок з виробленого та ввезеного
пального досить складно. За повідомленням Новоукраїнського управління
ДФС у Кіровоградській області ведення інформаційних систем та розміщення
інформаційних ресурсів по питанню
обсягу реалізованого суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території
здійснюється безпосередньо на рівні ДФС України.
Прогнозні показники надходжень акцизного податку з вироблених в
Україні підакцизних товарів (пального) визначено у сумі 820,0 тис.грн, а
акцизного податку з ввезених на територію України підакцизних товарів
(пального) визначено у сумі 3666,3 тис.грн.
Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2019 рік
визначений з урахуванням прогнозних показників індексу споживчих цін,
темпів реалізації оподатковуваних товарів, підвищення ставок на тютюнові та
алкогольні вироби та становитиме 2053,8 тис.грн.
На території Новоукраїнської міської ради діють наступні місцеві
податки та збори: податок на майно (включає: податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки, плату за землю, транспортний податок), єдиний
податок.
Прогнозні показники по місцевих податках та зборах на наступний
бюджетний рік обраховані у розмірі 28811,4 тис.грн, або на 0,9% більше за
очікувані надходження 2018 року.
Розрахунок прогнозної суми податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на 2019 рік проведено з урахуванням податкової реформи у
розрізі об’єктів житлової та нежитлової нерухомості юридичних та фізичних
осіб та встановлених пільгових ставок податку по житловій нерухомості для
фізичних осіб та складе 178,4 тис.грн.
Розрахунок прогнозної суми плати за землю на наступний бюджетний
період проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб по земельному податку
та орендній платі становить 14600,1 тис.грн, що на 11,0 % більше за очікувані
надходження до бюджету громади у 2018 році.
Збільшення надходжень зумовлено проведенням інвентаризації договорів
оренди та земельних ділянок наданих у користування, переглядом укладених
договорів щодо зміни розмірів орендної плати.
Прогнозна сума надходжень єдиного податку на 2019 рік збільшується у
порівнянні з очікуваними надходженнями 2018 року на 4,1%, або на
548,4 тис.грн. та становить 13905,3 тис.грн. Збільшення надходжень зумовлено
ростом мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів
громадян.
На 2019 рік до бюджету міста планується залучити плати за надання
адміністративних послуг, у розмірі 1019,8 тис.грн.. Прогнозна сума планується
з урахуванням темпу росту мінімальної заробітної плати та розширенням кола
адміністративних послуг.
Прогнозні надходження державного мита на 2019 рік складають
96,4 тис.грн..
Прогнозні показники на 2019 рік по платежах, які не носять постійного
характеру та по яких неможливо передбачити кількість платників і суми, які
будуть сплачені (адмінпослуги, держмито, адмінштрафи та інші), тому
враховано середньомісячні надходження, а також пропозиції Центру надання
адміністративних послуг Новоукраїнської РДА Кіровоградської області та
відділу державної реєстрації виконавчого комітету Новоукраїнської міської
ради.
Прогнозні показники власних доходів загального фонду бюджету
громади на 2019 рік збільшено на 5180,1 тис.грн, або на 6,5% у порівнянні з
2018 роком.
Спеціальний фонд бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної
територіальної громади
Доходи спеціального фонду бюджету міської об'єднаної територіальної
громади (без офіційних трансфертів) обраховано відповідно до статей 69¹,71
Бюджетного кодексу України. Прогнозна сума надходжень до спеціального
фонду бюджету громади становить 1545,2 тис.грн.

При прогнозуванні надходжень до бюджету розвитку на 2019 рік
враховано пропозиції відділу земельних відносин, відділу регіонального
розвитку, економіки та торгівлі, сектору архітектури та містобудування
виконавчого комітету міської ради.
Бюджет розвитку на 2019 рік формується згідно з ст.71 Бюджетного
кодексу України та прогнозується в обсязі 100,0 тис.грн., у тому числі: кошти
від продажу земельних ділянок – 100,0 тис. грн.
Основними джерелами наповнення спеціального фонду є власні
надходження бюджетних установ, прогнозна сума на 2019 рік яких становить
1384,8 тис.грн.
Прогнозна сума екологічного податку становить 60,4 тис.грн, що на
1,3 тис.грн або на 2,1 % більше до плану з урахуванням змін на 2018 рік.
Збільшення надходжень планується за рахунок проведення індексації ставок
даного податку.
Офіційні трансферти
Офіційні трансферти в бюджеті міської об'єднаної територіальної
громади враховано у сумі 53115,3 тис.грн., у тому числі:
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі
32538,0 тис.грн.;
медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі
12869,5 тис.грн.;
дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 6467,8 тис.грн.;
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 861,3 тис.грн;
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету – 270,5 тис.грн.;
інші субвенції з місцевого бюджету – 108,2 тис.грн.
Видаткова частина бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної
територіальної громади
Проект бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної
громади на 2019 рік за видатками сформований за програмно-цільовим
методом.
Обсяг видатків громади на 2019 рік розраховано в сумі 140064,0 тис.грн;
у тому числі:
по загальному фонду – 138498,8 тис.грн.
по спеціальному фонду – 1565,2 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку
120,0 тис.грн.
При здійсненні розрахунків видатків передбачено наступне:
зростання індексу споживчих цін на 2019 рік -107,4%; 2020 рік – 105,6%;
2021 – 105,0%.

Для розрахунку потреби в коштах на оплату праці працівникам
бюджетної сфери враховано наступні соціальні стандарти:
мінімальна заробітна плата – 4173 грн.
зростання до попереднього року складає 12,1%
посадовий оклад 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1921 грн.
зростання до 2018 року складає 9,0% .
Особлива роль у бюджетному процесі надається головним розпорядникам
коштів. Пріоритетами стають досягнення стратегічних цілей та підвищення
якості послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів.
В проекті бюджету Новоукраїнської ОТГ
визначено 3 головних
розпорядників коштів – виконавчий комітет міської ради, відділ освіти та відділ
культури і туризму. Головними розпорядниками розроблено 36 бюджетних
запитів. По 3-х програмах: Резервний фонд, субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів
медичної субвенції та інші субвенції з місцевого бюджету бюджетні запити та
паспорта бюджетних програм не складаються.
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції складає 12869,5 тис.
грн., резервний фонд заплановано у сумі 100,0 тис. грн.
У проекті бюджету громади на 2019 рік видатки по головному
розпоряднику коштів – відділу освіти – передбачено у сумі 93433,7 тис. грн., у
тому числі по загальному фонду – 92218,7 тис. грн., з них: за рахунок освітньої
субвенції з державного бюджету місцевому бюджету для забезпечення
заробітною платою педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних
закладів - 32538,0 тис. грн., за рахунок дотації з місцевого бюджету на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з
державного бюджету – 6467,8 тис. грн., за рахунок субвенції з місцевого
бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів
освітньої субвенції для забезпечення заробітною платою педагогічних
працівників інклюзивно-ресурсного центру – 861,3 тис. грн., за рахунок
субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету на проведення корекційно-розвиткових занять і придбання
спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів – 270,5 тис. грн., за
рахунок міського бюджету – 52081,1 тис. грн.;
по спеціальному фонду – 1215,0 тис.грн. Головним розпорядником в
межах запланованих видатків передбачається фінансування 6 бюджетних
програм.
По головному розпоряднику коштів – відділу культури і туризму –
передбачено видатки у сумі 7860,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду
– 7690,5 тис. грн., по спеціальному фонду – 169,8 тис. грн. , з них бюджет
розвитку – 60,0 тис. грн. Головним розпорядником в межах запланованих
видатків передбачається фінансування 7 бюджетних програм.

По головному розпоряднику коштів – виконавчому комітету міської
ради – на виконання 26 бюджетних програм передбачено видатки у сумі
38770,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 38589,6 тис. грн., по
спеціальному фонду – 180,4 тис. грн., з них бюджет розвитку – 60,0 тис. грн., в
т.ч. в проекті бюджету громади на утримання новоствореної комунальної
установи Центр соціальних послуг передбачено видатки у сумі 3310,0 тис. грн.
Обсяг медичної субвенції з державного бюджету місцевому бюджету, яка
передається районному бюджету враховано в сумі 12869,5 тис. грн. Також в
проекті бюджету громади заплановано видатки на інші субвенції з місцевого
бюджету районному бюджету, а саме: на виплату мешканцям об’єднаної
територіальної громади в частині надання соціальних гарантій інвалідам,
фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, хворим, які не здатні до обслуговування і потребують сторонньої
допомоги в сумі 10,2 тис. грн., на виплату мешканцям об’єднаної
територіальної громади в частині відшкодування пільг з оплати послуг зв’язку в
сумі 16,0 тис. грн. та співфінансування на утримання територіального центру
соціального обслуговування в сумі 250,0 тис.грн.
В проекті бюджету громади заплановано обсяг субвенції з сільських
бюджетів, у т.ч.: на утримання трудового архіву - в сумі 65,6 тис. грн., на
фінансування проекту "Спорт об’єднує" - в сумі 42,6 тис. грн.
В проекті бюджету Новоукраїнської ОТГ на 2019 рік обсяг видатків у
порівнянні із затвердженими показниками видатків без урахування змін у 2018
році збільшено на 12,6% .
Збільшення видатків спостерігається в розрізі статей видатків, особливо –
оплата праці – у порівнянні з затвердженими показниками видатків без
урахування змін у 2018 році зростання складає 121,4%. Збільшення видатків
відбувається внаслідок зростання мінімальної заробітної плати (4173 грн.), І
розряду Єдиної тарифної сітки (1921 грн.), збільшенням штатної чисельності
працівників бюджетних установ в зв’язку із створенням комунальної установи
Центр соціальних послуг та функціонуванням з 2019 року дитячого
навчального закладу "Зернятко" після реконструкції.
Видатки на енергоносії збільшено у порівнянні з затвердженими
показниками видатків без урахування змін у 2018 році на 16,7% в зв"язку
з підвищенням тарифів на електроенергію , придбанням основних засобів, які
потребують енергозатрат, придбанням вугілля для опалювального сезону
2019-2020 року за ціною більшою в порівнянні з ціною 2018 року,
функціонуванням новоствореної комунальної установи Центр соціальних
послуг та дитячого навчального закладу "Зернятко", проведенням робіт з
реконструкції мереж вуличного освітлення у 2018 році та плануванням
проведення зазначених робіт у 2019 році.
При складанні проекту бюджету громади у першочерговому порядку
враховано потребу в коштах на оплату праці, проведення розрахунків за
комунальні послуги та енергоносії.

Показники міського бюджету на 2019 рік спрямовані на забезпечення
фінансовими ресурсами заходів громади за вищезазначеними напрямками,
проведення раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення
можливості надання якісної освіти, створення належних умов для збереження і
зміцнення здоров’я населення громади, забезпечення належного рівня
соціального обслуговування малозабезпечених верств населення, підвищення
культурного рівня населення.
Прогноз міської об'єднаної територіальної громади на 2020 – 2021 роки
розроблений з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального
розвитку України на 2020 та 2021 роки та враховує положення Бюджетного і
Податкового кодексів України (зі змінами), а також основні прогнозні
показники економічного і соціального розвитку України на 2020 і 2021 роки,
визначені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. №411
"Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на
2018 - 2020 роки". Бюджетні показники на наступні бюджетні періоди в розрізі
класифікації доходів і видатків бюджету наведені в додатках 1 та 2 до
пояснювальної записки (додаються).

Начальник фінансового управління
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