
                                                                                                 Затверджено
                                                                                                 Рішенням виконавчого

 комітету селищної ради
                                                                                       13.08.2021 р. № 71

Прогноз бюджету
    Воскресенської   селищної   територіальної громади__      

(найменування бюджету адміністративно-територіальної одиниці)

на       2022 - 2024    роки
(середньостроковий бюджетний період)

(  1450500000  )  
(код бюджету)

І. Загальна частина

 Прогноз  місцевого  бюджету  Воскресенської  селищної  територіальної
громади на 2022 та 2024 роки (далі - Прогноз) визначає основні напрями дій в
середньостроковій  перспективі,  які  сприятимуть  досягненню  довгострокових
стратегічних цілей
        Прогноз розроблений відповідно до вимог статті 75¹ Бюджетного кодексу
України,  Податкового  кодексу  України,  Постанови  КМУ  №548  від  31.05.2021
року «Про схвалення бюджетної декларації на 2022-2024 роки», макропоказників
економічного  і  соціального  розвитку  України  на  2022-2024  роки  схвалені
постановою  КМУ   від  31  травня  2021р.  №  586  «Про  схвалення  Прогнозу
економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки.

     Метою Прогнозу  є  створення  дієвого  механізму  управління  бюджетним
процесом  в  Воскресенській  селищній  територіальній  громаді  як  складової
системи  управління  державними  фінансами,  встановлення  взаємозв’язку  між
стратегічними  цілями  розвитку  громади  та  можливостями  бюджету  у
середньостроковій  перспективі,  забезпечення  прозорості,  передбачуваності
бюджетної політики. 

     Основними завданнями Прогнозу є : 

- забезпечення  стабільного  функціонування  бюджетних  установ  селищної
територіальної громади;

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних

коштів  територіальної громади ;
- удосконалення  системи  результативних  показників  з  метою  підвищення

якості надання послуг у відповідних сферах  територіальної громади ;



2

      Прогноз включає основні показники економічного і  соціального розвитку
Воскресенської  селищної  територіальної  громади,  індикативні  прогнозні
показники  бюджету  за  основними  видами  доходів,  фінансування  та  видатків,
взаємовідносини  бюджету  територіальної  громади  з  державним  бюджетом  та
іншими бюджетами. Прогноз бюджету Воскресенської селищної територіальної
громади базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності
та результативності. 

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку 

     Індикативні  Прогнозні  показники  є  основою  для  складання  головними
розпорядниками  бюджетних  коштів  планів  своєї  діяльності  та  формування
показників прогнозу бюджету на середньострокову перспективу. 

      Під час розрахунку прогнозних показників враховано:

 -  основні  прогнозні  макропоказники  економічного  і  соціального  розвитку
України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р.
№586, доведених листами Міністерства фінансів: 

Показники 2022рік 2023рік 2024рік

Валовий  внутрішній  продукт,  темпи
зростання (у відсотках до попереднього
року)

103,8 104,7 105,0

Індекс споживчих цін (грудень до грудня
попереднього року) (відсотки)

106,2 105,3 105,0

Індекс цін виробників (грудень до грудня
попереднього року) (відсотки)

107,8 106,2 105,7

-  норми  чинного  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  рішеннями
селищної  ради про встановлення місцевих податків та зборів,  враховуючи при
цьому чинні ставки оподаткування та нормативи зарахування загальнодержавних
податків до відповідних місцевих бюджетів та індексацію ставок окремих з них; 

- фактичне виконання доходної частини бюджету за результатами 6 місяців 2021
року.    

        Під час розрахунку індикативних прогнозних показників видатків враховано
основні  прогнозні  макропоказники  економічного  і  соціального  розвитку,
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доведених листами Міністерства фінансів України, що впливають на видаткову
частину  місцевого  бюджету  селищної  ради,  підвищення  розмірів  державних
соціальних стандартів тощо. 

Мінімальна зарплата та соціальні стандарти:

Показники 2022 2023 2024

Мінімальна заробітна плата:

з 01.01.2022р 6500

з 01.10.2022р 6700

з 01.01.2023р 7176

з 01.01.2024р 7665

Посадовий оклад працівника I 
тарифного розряду Єдиної тарифної 
сітки:

з 01.01.2022р 2893

з 01.10.2022р 2982

з 01.01.2023р 3193

з 01.01.2024р 3411

Посадові оклад (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери, оплата праці яких
здійснюється за Єдиною тарифною сіткою на 2022-2024рр

Розряди
Коефіцієнт
підвищення

окладу

з 01.01.по
30.09.2022р.

з 01.10 по
31.12.2022р

з
01.01.2023р

.
з 01.01.2024р.

1 1,00 2893 2982 3193 3411
2 1,09 3153 3250 3480 3718
3 1,18 3414 3519 3768 4025
4 1,27 3674 3787 4055 4332
5 1,36 3934 4056 4342 4639
6 1,45 4195 4324 4630 4946
7 1,54 4455 4592 4917 5253
8 1,64 4745 4890 5237 5594
9 1,73 5005 5159 5524 5901

10 1,82 5265 5427 5811 6208
11 1,97 5699 5875 6290 6720
12 2,12 6133 6322 6769 7231
13 2,27 6567 6769 7248 7743
14 2,42 7001 7216 7727 8255
15 2,58 7464 7694 8238 8800
16 2,79 8071 8320 8908 9517
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Цілі  соціально  –  економічного  розвитку  Воскресенської  селищної
територіальної  громади  підвищення  рівня  життя  населення,  зменшення  рівня
тіньової економіки, залучення інвестицій у громаду.

ІІІ. Загальні показники бюджету

I. Загальні показники бюджету Воскресенської селищної територіальної громади :
1. Загальні граничні показники надходжень : 

 доходи (з міжбюджетними трансфертами) які затвердженні у 2021 році
складають 100 741 679 грн, у тому числі загальний фонд 99 792 539 грн
та спеціальний фонд 949 140 грн; 

 доходи  (з  міжбюджетними  трансфертами)  заплановані  на  2022  рік
складають 104 798 100 грн, у тому числі загальний фонд 103 931 170
грн та спеціальний фонд 866 930 грн; 

 доходи  (з  міжбюджетними  трансфертами)  заплановані  на  2023  рік
складають 112 595 240 грн, у тому числі загальний фонд 111 682 363
грн та спеціальний фонд 912 877 грн; 

 доходи  (з  міжбюджетними  трансфертами)  заплановані  на  2024  рік
складають 122 273 177 грн, у тому числі загальний фонд 121 314 656
грн та спеціальний фонд 958 521 грн; 

      2. Фінансування:
 2021  року  складає  16 246 220,62  грн,  у  тому  числі  загальний  фонд

3 148 105 грн та спеціальний фонд 13 098 115,62 грн.
  II.  Загальні  граничні  показники  видатків  Воскресенської  селищної
територіальної громади та надання кредитів:

 видатки  (  з  міжбюджетними трансфертами)  затверджені  на   2021  рік
загальна  сума  касових  складає  116 987  899,62  грн,  у  тому  числі
загальний фонд 102 940 644 грн та спеціальний фонд 14 047 255,62 грн; 

 видатки   (з  міжбюджетними  трансфертами)  заплановані  на  2022  рік
складають 104 798 100 грн, у тому числі загальний фонд 103 931 170
грн ., спеціальний фонд 866 930 грн; 

 видатки  (з  міжбюджетними  трансфертами)  заплановані  на  2023  рік
складають 112 595 240 грн, у тому числі загальний фонд 111 682 363
грн ., спеціальний фонд 912 877 грн; 

 видатки  (з  міжбюджетними  трансфертами)  заплановані  на  2024  рік
складають 122 273 177 грн, у тому числі загальний фонд 121 314 656
грн ., спеціальний фонд 958 521 грн; 

 
Додаток 1

ІV. Показники доходів бюджету 
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     Прогноз  доходів  враховує  стабільність  податково-бюджетної  системи,
зростання  надходжень  до  бюджету  селищної  територіальної  громади та
підвищення життєвого рівня населення громади. 

      Пріоритетом податкової  політики є  забезпечення  стабільності  податкової
політики,  зокрема  підвищення  ефективності  та  полегшення  податкового
адміністрування з мінімізацією можливостей для зловживань. 

      Бюджетна  політика  буде  спрямована  на  удосконалення  інструментів
бюджетного планування, зміцнення фінансової спроможності місцевого бюджету
селищної  ради  шляхом  забезпечення  надходжень  до  бюджету  селищної
територіальної  громади з  урахуванням  позитивної  динаміки  у  порівнянні  з
попередніми роками, підвищення ефективності та результативності використання
бюджетних ресурсів. 

      В  основу  розрахунків  доходів  бюджету  Воскресенської  селищної
територіальної  громади загального  фонду  покладено  динаміку  надходжень
податків, зборів та обов’язкових платежів за попередні роки, норми Бюджетного
та  Податкового  кодексу  України,  рішення  місцевого  самоврядування  про
встановлення місцевих податків та зборів, показники міждюбжетних трансфертів,
що визначені Міністерством фінансів України.

    До структури місцевих податків, зборів та обов’язкових платежів входять:

 податок на доходи фізичних осіб;

 податок на прибуток підприємств;

 внутрішні податки на товари та послуги;

 податок на майно;

 єдиний податок;

 інші надходження;

 плата за надання адміністративних послуг;

 надходження  від  орендної  плати  за  користування  цілісним  майновим
комплексом та іншим державним майном;

 державне мито;
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    В  основу  розрахунків  доходів  бюджету  Воскресенської  селищної
територіальної  громади спеціального фонду передбачено плату за  послуги,  що
надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності. 

      В розрахунок дохідної частини місцевого бюджету на 2022 рік було враховано
фактичне виконання доходів Воскресенської селищної територіальної громади за
6  місяців  2021  року,  очікувані  показники  виконання   2021  року  та  прогнозні
показники  2022 – 2024 роки. 

     В цілому, дохідна частина бюджету Воскресенської селищної територіальної
громади на 2021 рік  складає 101 601 279,06  грн, у тому числі загальний фонд –
99 792 539 грн та спеціальний фонд – 1 808 740,06 грн. Обсяг доходів загального
фонду  бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2021 рік складає
34 872 996 грн, спеціального фонду – 1 808 740,06 грн.

        На 2022 рік бюджет  Воскренської  селищної територіальної громади по
доходах прогнозується у обсязі 104 937 075 грн, з них загального фонду – 103 931
170  грн., спеціального фонду (батьківська плата) –  866 930  грн. Обсяг  власних
надходжень доходів  (без  урахування  міжбюджетних  трансфертів)  загального
фонду прогнозуються в сумі  36 192 140  грн, що на  1 319 144  грн, або на  3,78%
більше ніж  у 2021 році, спеціального фонду – 866 930 грн., що на 82210,00 грн
або  на  8,67%  меньше ніж  у  2021 році,  причиною  відхилення  є  зменшення
діто/день у зв’язку з гострою респіраторною хворобою COVID-19 . 

      На 2023 рік бюджет  Воскресенської селищної територіальної громади по
доходах прогнозується у обсязі 112 595 240 грн, з них загального фонду – 111 682
363  грн.,  спеціального фонду  (батьківська плата) –  912 877  грн. Обсяг власних
надходжень доходів  (без  урахування  міжбюджетних  трансфертів)  загального
фонду прогнозується в сумі  36 713 542  грн.,  що на  521 402  грн або на  1,44 %
більше від прогнозу на  2022 рік, спеціального фонду – 45 947,00 грн., що більше
на 5,29% ніж у  2022 році.

     На 2024 рік  бюджет Воскресенської  селищної територіальної  громади по
доходах прогнозується у обсязі  122 273 176 грн, з них загальний фонд – 121 314
656 грн., спеціальний фонд (батьківська плата)  – 958 521 грн. Обсяг  доходів (без
урахування міжбюджетних трансфертів) загального фонду прогнозується  в сумі
38 141 178  грн., що на  1 427 636  грн або на  3,88 % більше від прогнозу в 2023
році, спеціального фонду – 45 644,00 грн., що більше на 5,0% ніж у  2023 року.

Додаток 2.
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V.  Показники  фінансування  бюджету,  показники  місцевого  боргу,
гарантованого  територіальною  громадою   боргу  та  надання  місцевих
гарантій

Показники фінансування бюджету  Воскресенської селищної територіальної
громади затвердженних у 2021 році :

1. Фінансування за типом кредитора а саме внутрішнє фінансівання складає
16 246 220,62  грн,  у  тому  числі  загальний  фонд  3 148 105  грн  та
спеціальний фонд 13 098 115,62 грн;

2. Фінансування за типом боргового зобовязання відсутні
 
Додаток     3 

Показники  місцевого  боргу  по  Воскресенській  селищній  територіальній
громаді  відсутні 

Додаток 4 

Показники  гарантованого  територіальною  громадою   боргу  та  надання
місцевих гарантій відсутні.

Додатк 5 

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

   При формуванні  видаткової  частини загального  та  спеціального  фонду
Прогнозу були враховані обсяги міжбюджетних трансфертів, які  були доведені
Міністерством  фінансів  України  та  власні  ресурси  бюджету  селишної
територіальної громади:

-  Обсяг  освітньої  субвенції  спрямовується  виключно  на  оплату  праці  з
нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів;

- Обсяг субвенції спрямований на підтримку осіб пільгової категорії;

У  прогнозі  бюджету  2022-2024рр  збережено  принцип  соціальної
спрямованості,  тому  видатки  спрямовуються  у  першу  чергу  на  забезпечення
потреби  в  асигнуваннях  на  оплату  праці  працівників  бюджетних  установ,
забезпечення продуктами харчування  та медикаментами заклади дошкільної  та
загальної  освіти,  проведення  розрахунків  за  електричну  енергію,
теплопостачання,  природний  газ  та  послуги  звязку,  які  споживаються
бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості
із зазначених видатків.

 Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України із  внесеними змінами
видатки на утримання технічного персоналу загальноосвітніх шкіл, доршкільних
навчальних закладів, закладів культури здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n93
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Головним  пріорітетом  прогнозу  бюджету  надалі  залишається  фінансове
забезпечення  заходів  по вирішенню найбільш нагальних соціальних проблем і
програм,  спрямованих  на  підвищення  добробуту  населення  Воскресенської
селищної територіальної громади.

Обсяг видатків загального фонду прогнозу на 2022 рік заплановано у сумі
103 931 170 грн у тому числі по головним розпорядникам коштів  :

1) 01- Воскресенська селищна рада – 13 530 269 грн;
2) 08- Відділ соціального захисту Воскресенської селищної ради – 1 175 084

грн;
3) 06  –  Відділ  освіти,  культури молоді  та  спорту  Воскресенської  селищної

ради – 86 673 375 грн;
4) 37 – Фінансовий відділ Воскресенської селищної ради – 2 552 442 грн;

Обсяг видатків загального фонду прогнозу бюджету 2023 рік заплановано у
сумі 111 682 363 грн у тому числі по головним розпорядникам коштів  :

1) 01- Воскресенська селищна рада – 15 060 072 грн;
2) 08- Відділ соціального захисту Воскресенської селищної ради – 1 369 700

грн;
3) 06  –  Відділ  освіти,  культури молоді  та  спорту  Воскресенської  селищної

ради – 92 588 075 грн;
4) 37 – Фінансовий відділ Воскресенської селищної ради – 2 664 516 грн;

Обсяг видатків загального фонду прогнозу бюджету на 2024 рік заплановано
у сумі 103 931 170 грн у тому числі по головним розпорядникам коштів  :

1) 01- Воскресенська селищна рада – 13 530 269 грн;
2) 08- Відділ соціального захисту Воскресенської селищної ради – 1 175 084

грн;
3) 06  –  Відділ  освіти,  культури молоді  та  спорту  Воскресенської  селищної

ради – 86 673 375 грн;
4) 37 – Фінансовий відділ Воскресенської селищної ради – 2 552 442 грн;

Обсяг  видатків  спеціального  фонду  прогнозу  бюджету  на  2022  рік
заплановано 866 930 грн, а саме по головному розпоряднику :

1) 06 – Відділ освіти, культури молоді та спорту Воскресенської селищної
ради – 866 930 грн.

Обсяг  видатків  спеціального  фонду  прогнозу  бюджету  на  2023  рік
заплановано 912 877 грн, а саме по головному розпоряднику :

1) 06 – Відділ освіти, культури молоді та спорту Воскресенської селищної
ради – 912 877 грн.

Обсяг  видатків  спеціального  фонду  прогнозу  бюджету  на  2024  рік
заплановано 958 521 грн, а саме по головному розпоряднику :

1) 06 – Відділ освіти, культури молоді та спорту Воскресенської селищної
ради – 958 521 грн

Додаток 6
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Граничні  показники  видатків  бюджету  за  Типовою  програмною
класифікацією  видатків  та  кредитування  бюджету  Воскресенської  селищної
територіальної громади на 2022 рік :

1) Код 0100 – «Державне управління» 13 188 999 грн у тому числі загальний
фонд 13 188 999 грн та спеціальний фонд 0,00 грн ;

2) Код 1000 – «Освіта» 81 522 827 грн у тому числі загальний фонд 80 655 897
грн та спеціальний фонд 866 930грн.

3) Код 3000 – «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 164 156 грн у
тому числі загальний фонд 164 156 грн та спеціальний фонд 0,00 грн.;

4) Код 4000 – « Культура і мистецтво» 3 738 861 грн у тому числі загальний
фонд 3 738 861 грн та спеціальний фонд 0,00 грн.

5) Код 6000 – «Житлово-комунальне господарство» 1 972 847 грн у тому числі
загальний фонд 1 972 847 грн та спеціальний фонд 0,00 грн.

6) Код 8000 – «Інша діяльність» 2 361 851 грн у тому числі загальний фонд
2 361 851 грн та спеціальний фонд 0,00 грн.

7) Код  9000  –  «Міжбюджетні  трансферти»  1 848 559  грн  у  тому  числі
загальний фонд 1 848 559 грн та спеціальний фонд 0,00 грн.

Граничні  показники  видатків  бюджету  за  Типовою  програмною
класифікацією  видатків  та  кредитування  бюджету  Воскресенської  селищної
територіальної громади на 2023рік :

1) Код 0100 – «Державне управління» 14 723 368 у тому  числі загальний фонд
14 723 368  грн та спеціальний фонд 0,00 грн ;

2) Код 1000 – «Освіта» 87 310 121 грн у тому числі загальний фонд 86 397 244
грн спеціальний фонд 912 877 грн.

3) Код 3000 – «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 181 200 грн у
тому числі загальний фонд 181 200 грн та спеціальний фонд 0,00 грн.;

4) Код 4000 – « Культура і мистецтво» 3 911 340 грн у тому числі загальний
фонд 3 911 340 грн та спеціальний фонд 0,00 грн.

5) Код 6000 – «Житлово-комунальне господарство» 2 159 161 грн у тому числі
загальний фонд 2 159 161 грн та спеціальний фонд 0,00 грн.

6) Код 8000 – «Інша діяльність» 2 365 519 грн у тому числі загальний фонд
2 365 519 грн та спеціальний фонд 0,00 грн.

     7)  Код  9000  –  «Міжбюджетні  трансферти»  1 944  531  грн  у  тому  числі
загальний фонд 1 944 531 грн та спеціальний фонд 0,00 грн

Граничні  показники  видатків  бюджету  за  Типовою  програмною
класифікацією  видатків  та  кредитування  бюджету  Воскресенської  селищної
територіальної громади на 2024рік :

7) Код 0100 – «Державне управління» 17 035 284грн у тому  числі загальний
фонд 14 723 368  грн та спеціальний фонд 0,00 грн ;

8) Код 1000 – «Освіта» 93 926 756 грн у тому числі загальний фонд 92 968 235
грн спеціальний фонд 958 521 грн.

9) Код 3000 – «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 179 248 грн у
тому числі загальний фонд 179 248 грн та спеціальний фонд 0,00 грн.;
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10) Код 4000 – « Культура і мистецтво» 4 247 416 грн у тому числі загальний
фонд 4 247 416 грн та спеціальний фонд 0,00 грн.

11) Код 6000 – «Житлово-комунальне господарство» 2 277 777 грн у тому
числі загальний фонд 2 277 777 грн та спеціальний фонд 0,00 грн.

12) Код 8000 – «Інша діяльність» 2 506 570 грн у тому числі загальний фонд
5 506 570 грн та спеціальний фонд 0,00 грн.

     7)  Код  9000  –  «Міжбюджетні  трансферти»  2 100  126  грн  у  тому  числі
загальний фонд 1 100 126 грн та спеціальний фонд 0,00 грн

Додаток 7

Граничні  показники  кредитування  бюджету  за  Типовою  програмною
класифікацією видатків та кредитування бюджету відсутні.

Додаток 8 

VIІ. Бюджет розвитку
 
Формування  і  використання  Бюджету  розвитку  громади  можливо

передбачити лише в поточному році за рахунок перевиконання дохідної частини
бюджету та залучення  коштів з вільного залишку. Відповідно до вище вказаного
при середньостроковому  плануванні прогнозу бюджету Воскресенської селищної
територіальної  громади  на  2022-2024  роки   за  проведенними  прогнозними
розрахунками бюджет розвитку відсутній.

Додаток 9

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначених у
межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання
кредитів з місцевого бюджету Воскресенської селищної територіальної громади
на 2022-2024 роки відсутні

Додаток 10 

VIІI. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами 

 Пріорітетом  бюджетної  політики  у  2022-2024  роках  є  міжбюджетні
відносини з метою запровадження середньострокового бюджетного планування
та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-
14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки» та розподілу
між місцевими бюджетами міжбюджетних трансфертів  з  державного  бюджету
Воскресенська селищна територіальна громада отримує освітню субвенцію :

- 2022 рік – 41 893 900 грн;
- 2023 рік – 45 884 000 грн;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n93
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- 2024 рік – 49 015 100 грн;
     Обсяг  освітньої  субвенції  спрямовується  виключно  на  оплату  праці  з
нарахуваннями  педагогічним  працівникам  загальноосвітніх  навчальних
закладів.
  Відповідно до додатку листа департаменту фінансів облдержадміністрації від
28.07.2021  №  042-23/1753  «Показники  міжбюджетних  трансфертів  (іншим
місцевим бюджетам),  які  передбачаються  в  прогнозі  обласного бюджету  на
2022-2024 роки» Воскресенська селищна територіальна громада отримує :
- субвенцію  з  обласного  бюджету  місцевим  бюджетам  для  надання

одноразової  матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської  катастрофи  (  категорії  1  ),  та  дітям  з  інвалідністю,
інвалідність  яких  повязана  з  Чорнобильською  катастрофою  у  сумі  на
2022рік  – 9570 грн; 2023рік – 10500 грн; 2024рік – 11600 грн.

-  субвенцію  з  обласного  бюджету  місцевим  бюджетам  для  надання
матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій
на  території  інших  країн,  особам  з  інвалідністю  внаслідок  війни  на
території інших країн) у сумі 2022рік  – 15950 грн; 2023рік – 17500 грн;
2024рік – 19300 грн.

- субвенцію  з  обласного  бюджету  місцевим  бюджетам  для  надання
матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС
на  сході  України,  сім’ям  осіб  ,  які  загинули  або  померли  внаслідок
поранень, каліцтва, кантузії чи інших ушкоджень здоров’я , одержаних під
час участі у Революції Гідності у сумі 2022рік  – 10000 грн; 2023рік – 10000
грн; 2024рік – 10000 грн.

- субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне
обслуговування  громадян,  які  ростраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи у сумі  2022рік  – 30500 грн;  2023рік – 32200 грн;  2024рік –
33700 грн.

- субвенцію  з  обласного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  відшкодування
витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок
війни  у сумі 2022рік  – 7736 грн; 2023рік – 8400 грн; 2024рік – 8900 грн.

- субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи щодо
соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин,
ремонт і  техобслуговування овтомобіля та на транспортне обслуговування,
встановлення телефонів особам з інвалідністю першої та другої  групи) у
сумі 2022рік  – 5400 грн; 2023рік – 5400 грн; 2024рік – 5500 грн.

Загальний обсяг субвенції спрямований на підтримку осіб пільгової категорії
по рокам :
    2022р – 79 156 грн;
    2023р -  84 000 грн;
    2024р – 89 000 грн;
     З метою спільного  фінансування установ та організацій які забезпечують
надання  послуг  населенню Мішково-Погорілівської  сільської  територіальної
громади  та  Первомайської  селищної  територіальної  громади  в  прогнозі
бюджету  на  2022-2024  роки  передбачено  отримання   міжбюджетних
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трансфертів на утримання Вітовського загону місцевої пожежної охорони у
сумі  1 282 724 грн - 2022 рік, 1 383 122 грн – 2023 рік , 1 464 278 – 2024 .

     Додаток 11

З метою спільного  фінансування установ та організацій які  забезпечують
надання  послуг  населенню Воскресенської  селищної  територіальної  громади  в
прогнозі  бюджету  на  2022-2024  роки  передбачено  надання міжбюджетних
трансфертів у сумі  1 848 559 грн - 2022 рік, 1 944 531 грн – 2023 рік , 2 100 126 –
2024 рік а саме за цільовими напрямками: 

- КП «Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» 1666 285 грн
– 2022 рік, 1 751 531 грн – 2023 рік, 1 901 126 грн – 2024 рік

 - Інклюзивно – ресурсний центр 64 568 грн – 2022 рік, 70 000 грн – 2023 рік,
70 000 грн – 2024 рік

 -  Централізована  бухгалтерія  для  обслуговування  Інклюзивно-ресурсного
центру 32 706 грн – 2022 рік, 33 000 грн – 2023 рік, 37 000грн – 2024 рік

- Спільна комунальна установа «Обєднаний трудовий архів» 85 000 грн –
2022 рік, 90 000 грн – 2023 рік, 92 000 грн – 2024 рік

Додаток 12
     
IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету 

Відсутні.

Секретар селищної ради                                                       Тетяна БІЛОЗОР


