СЕЛИЩНИЙ БЮДЖЕТ
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
НА 2021 РІК

Бюджет - план формування та використання
фінансових ресурсів для забезпечення завдань і
функцій, які здійснюються відповідно органами
державної влади, органами влади Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування
протягом
бюджетного
періоду
Бюджетний Кодекс України

В основу розрахунків доходів загального фонду
селищного бюджету на 2021 рік покладено
Бюджетний Кодекс
України

Податковий кодекс
України

Закон України «Про Державний
бюджет України на 2021 рік»
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державний бюджет України на 2021 рік
______________________________________
Стаття 1. Визначити на 2021 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 1.071.144.727 тис. гривень, у тому
числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі
946.359.205,1 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету
України — у сумі 124.785.521,9 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього
Закону;
видатки Державного бюджету України у сумі 1.330.981.542,9 тис. гривень, у
тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі
1.194.910.920,6 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного
бюджету України — у сумі 136.070.622,3 тис. гривень;
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 8.585.108,9 тис.
гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного
бюджету України — у сумі 8.045.945,7 тис. гривень та повернення кредитів до
спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 539.163,2 тис.
гривень;
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 19.102.293 тис. гривень,
у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету
України — у сумі 4.904.312,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального
фонду Державного бюджету України — у сумі 14.197.980,7 тис. гривень;
граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 270.354.000 тис.
гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного
бюджету України — у сумі 245.410.082,1 тис. гривень та граничний обсяг
дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі
24.943.917,9 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;
оборотний залишок коштів Державного бюджету України у розмірі до
2 відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України,
визначених цією статтею.
Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
Державного бюджету України на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за
бюджетними програмами, розподіл видатків на забезпечення здійснення
правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і
установ системи правосуддя згідно з додатками № 3, № 4 і № 7 до цього
Закону.

Прогноз надходжень та видатків до бюджету Великодимерської ОТГ в
розрізі старостинських округів на 2021 рік, тис.грн
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Динаміка надходжень ПДФО очікувана в 2021 році
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2018 рік – 69 356,0 тис. грн
2019 рік – 87 833,0 тис. грн
2020 рік – 93 238,4 тис. грн
2021 рік – 115 590,0 тис. грн

Динаміка надходжень земельного податку та
орендної плати очікувана в 2021 році
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2018 рік – 11 581,5 тис. грн
2019 рік – 14 223,0 тис. грн
2020 рік – 12 875,4 тис. грн
2021 рік – 21 591,8 тис. грн

Динаміка надходжень податку на майно
очікувана в 2021 році
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2018 рік – 6 247,3 тис. грн
2019 рік – 7 633,0 тис. грн
2020 рік – 10 365,10 тис. грн
2021 рік – 10 455,4 тис. грн

Динаміка надходжень єдиного податку очікувана
в 2021 році
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2018 рік – 8 729,5 тис. грн
2019 рік – 12 039,0 тис. грн
2020 рік – 14 635,0 тис. грн
2021 рік – 23 125,3 тис. грн

Структура надходжень загального фонду селищного
бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів, тис.грн
Податок та збір на доходи фізичних осіб
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Акцизний податок з ввезених на митну територію України… 10 000,00
Земельний податок з юридичних та фізичних осіб

7 816,30

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання… 3 753,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних… 2 500,00
Неподаткові надходження

443,90

Рентна плата та плата за використання інших природних… 183,20
Податок на прибуток підприємств

22,80
0,00

20 000,00 40 000,00 60 000,00 80 000,00 100 000,00 120 000,00 140 000,00

Міжбюджетні трансферти з селищного бюджету на 2021 рік
Обсяги міжбюджетних трансфертів, що передбачаються з місцевого бюджету
складають 15 379,0 тис. грн., у тому числі:
• Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи
ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування на КНП
«Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської
області та Броварської міської ради Київської області в розмірі 3 000,00 тис. грн.
• Інші субвенції з місцевого бюджету:
- на комунальний заклад Броварської районної ради «Школа естетичного виховання (Дитяча
школа мистецтв)» в розмірі 3 500,00 тис.грн.
- на КНП Броварської районної ради «Броварський центр первинної медико-санітарної
допомоги» в розмірі 6 000,00 тис.грн.;
- на комунальний заклад Броварської районної ради «Дитячий будинок «Надія» для дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» в розмірі 2 500,00 тис.грн.
- Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради в
розмірі 379,0 тис.грн

Видатки загального фонду бюджету
Великодимерської селищної ради на 2021 рік,
Резервний фонд - 0,1%
тис.грн
Охорона здоров'я - 0,5%
Економічна діяльність - 0,6%
Фізична культура і спорт - 1,2%
Культура і мистецтво - 2,3%
Інша діяльність - 2,9%
Cоціальний захист та соціальне забезпечення 3,1%
Житлово-комунальне господарство - 4,8%
Міжбюджетні трансферти - 5,5%

Державне управління - 10,0%
Освіта - 69,3%

Охорона здоров’я
Вторинна медицина передбачена за рахунок коштів медичної субвенції для КНП
«Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» коштів з місцевого бюджету 3 000,0
тис.грн..
На утримання первинної медицини в 2021 році заплановано кошти в розмірі 6 000
тис.грн.(кошти місцевого бюджету). До уваги брались всі медичні установи по громаді.

На забезпечення медичного обслуговування шляхом виїзду
медичних бригад Філії КЗ КОР «КОЦЕМДМК» «Броварська
станція екстреної медичної допомоги плануються кошти у
розмірі 247,0 тис.грн.

Освіта

• Обсяги асигнувань по освітнім закладам на
2021 рік прогнозуються в сумі 194 505 400,0
грн, в тому числі по загальному фонду – 184
455 400,00 грн, спеціальному – 10 050 000 грн.

На утримання закладів освіти та на виконання
програм передбачені кошти:

• - за рахунок освітньої субвенції з державного
бюджету – 94 443,2 тис. грн,

• - додаткової дотації з державного бюджету –
3 688,8 тис. грн,

• - кошти селищного бюджету – 91 273,4тис.
грн.,

• - батьківська плата за харчування - 5 100,0
тис.грн.

Освіта
На виконання "Програми Харчування на 2021 рік» у Великодимерській об'єднаній
територіальній громаді на 2021 рік передбачено кошти в сумі 20 995,0 тис. грн.
 Великодимерський ліцей – 6 500,0т.грн. (заг.фонд-5 000,0т.грн,спец.фонд- 1
500,т.грн.),
 КЗ Шевченківське НВО – 2 100,0 тис.грн. (заг.фонд - 1 500,0т.грн, спец.фонд 600,0 т.грн.),
 Тарасівське НВО – 1 450,0 тис. грн. (заг.фонд - 1 000,0т.грн, спец.фонд 450,0т.грн.),
 КЗ Руднянське НВО -1 350,0 тис. грн. (заг.фонд - 900,0т.грн, спец.фонд 450,0т.грн.),
 КЗ Бобрицьке НВО - 1 350,0 тис. грн. (заг.фонд - 950,0т.грн, спец.фонд 400,0т.грн.),
 КЗ Богданівське НВО – 1 945,0 тис. грн. (заг.фонд – 1 545,0т.грн, спец.фонд 400,0т.грн.),
 КЗ Гоголівське НВО – 2 470,0 тис. грн. (заг.фонд – 2 120,0т.грн, спец.фонд 350,0т.грн.),
 КЗ Плосківське НВО-1 480,0 тис. грн. (заг.фонд – 1 080,0т.грн, спец.фонд 400,0т.грн.),
 КЗ Світильнянське НВО-1 200,0 тис. грн. (заг.фонд - 900,0т.грн, спец.фонд 300,0т.грн.),
 КЗ Русанівське НВО -1 150,0 тис. грн. (заг.фонд - 900,0т.грн, спец.фонд 250,0т.грн.),

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
НАСЕЛЕННЯ
• На заходи щодо здійснення соціальної
роботи з вразливими категоріями населення100,00 тис.грн
• На оздоровлення ті відпочинок дітей
Великодимерської ОТГ- 900,0 тис.грн
• На виконання місцевої програми «Турбота»
передбачено кошти – 2 214,0 тис. грн.
• На забезпечення пільгових категорій
населення Великодимерської громади
лікарськими засобами та медичними
виробами – 1 000,0 тис.грн.
• Компенсація перевезення на залізничному
транспорті – 200,0 тис.грн,
• Утримання терцентру (стаціонарний
догляд для проживання в с.Гоголів одиноких)
- 5 019,0 тис.грн.

Культура, фізична культура та спорт
• На забезпечення діяльності бібліотек по громаді
обраховано видатки в сумі 2 073,5 тис. грн.. з них:
заробітна плата – 1 342,0 тис. грн., енергоносії 131,0 тис.грн., інші видатки – 600,0 тис.грн.
• На забезпечення діяльності будинків культури ,
клубів, центрів дозвілля по громаді обраховано
видатки в сумі 5 942,0 тис. грн. з них: заробітна
плата – 3 050,0 тис. грн., енергоносії -1 190,0
тис.грн, проведення заходів по галузі «Культура і
мистецтво» - 300,0 тис. грн., інші видатки – 1702,0
тис. грн.

• На забезпечення фізичної культури і спорту
видатки в сумі 1 831,4тис. грн. з них: заробітна
плата – 870,0 тис. грн., енергоносії -500,0 тис.грн.,
утримання та проведення заходів, тренувальні
збори - 150,0 тис. грн., інші видатки – 311,4 тис.грн.

МІСЦЕВА На повноцінне утримання трьох підрозділів СПК :
 Великодимерської селищної пожежної команди (СПК),
ПОЖЕЖНА  Шевченківської СПК,
 Жердівської СПК,
ОХОРОНА  Богданівська СПК,
 Гоголівська СПК,
 Русанівська СПК,
 Світильнянська СПК.

Заплановані видатки на загальну суму 6 214,0 тис. грн.. За рахунок цих
коштів виконувались заходи:

заробітна плата з нарахуваннями – 5 246,0 тис. грн.,

на енергоносії – 60,0 тис. грн.,

інші поточні видатки – 908,0 тис. грн.
На фінансування цільової програми «Профілактики злочинності,
зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території
населених пунктів Великодимерської об’єднаної територіальної громади
Броварського району Київської області на 2019 – 2021 роки» для
утримання ГФ «ЗАХИСТ» у сумі 1 291,7 тис. грн.;
Слайд № 26.

Капітальні видатки бюджету (бюджет розвитку)
Спеціальний фонд (бюджет розвитку) селищного бюджету на 2021 рік
становить 16 800,7 тис. грн.
При плануванні бюджету були задіяні всі сфери розвитку громади та відображені
в цільовій програмі «Розвиток, утримання та ремонт об’єктів житловокомунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення
Великодимерської ОТГ на 2020 рік» на суму – 11 850,7 тис. грн,.
На галузь освіти припадають кошти в розмірі – 4 950,0 тис. грн.

Дякую за
увагу !!!

