
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ДО ПОКАЗНИКІВ  БЮДЖЕТУ БІЛОБЕРІЗЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ   
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  

 

Підходи до формування показників місцевого бюджету на 2023 рік 
визначені положеннями Конституції України, Бюджетного та Податкового 
кодексів України, Законом України “Про Державний бюджет України 
на 2023 рік”, рішеннями обласної та сільської рад, розпорядженнями 
облдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами та розпорядчими 
документами з питань фінансово-бюджетної політики. 

 

ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ  

Розрахунки планових показників дохідної частини бюджету Білоберізької 
сільської ради на 2023 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів) здійснені 
з урахуванням норм чинного бюджетного та податкового законодавства і 
фактично отриманих доходів у попередні бюджетні періоди, та у відповідності до 
основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку сільської 
ради на 2023 рік. 

Обсяг дохідної частини загального фонду бюджету сільської ради на 2023 

рік, з урахуванням міжбюджетних трансфертів визначено у сумі 47 343 860 

гривень, у тому числі:  
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неподаткові 
надходження; 

170,1; 0,3%

Інша субвенція з 
місцевого 

бюджету; 43,8; 
0,09%

Субвенція на 
інклюзію;

 0; 0%

освітня субвенція; 
0;

0%

податкові 
надходження; 

47129,9; 

99,0%

 

Власні доходи сільського бюджету, без урахування міжбюджетних 
трансфертів, визначені у сумі  48129,0 тис. грн.., у  тому числі: 

загальний фонд – 47300,0 тис. грн.;  
спеціальний фонд –  829,0 тис. грн. 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

Доходи  загального фонду сільського бюджету сформовано за рахунок 
таких надходжень: 

 64 відсотків податку та збору на доходи фізичних осіб – 38564,9 

тис.грн; 
 місцевих податків — 5130,0 тис.грн.; 

в т.ч. 
-податок на нерухоме майно- 105,0 тис.грн., 
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-плата за землю – 2190,0 тис.грн., 
-єдиний податок – 2820,0 тис.грн. 
-туристичний збір – 15,0 тис.грн.  

 акцизний податок — 185,0 тис.грн., 
 рентної плати за спеціальне використання природних ресурсів —

3250,0 тис.грн., 
 неподаткові надходження – 170,1 тис.грн. 

         

Розрахунки прогнозних показників надходжень на 2023 рік проведено по 
кожному виду, виходячи із їх реальної оцінки та бази оподаткування. Також 
використано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального 
розвитку України на 2023 рік. 

   

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

 

 Обсяг дохідної частини спеціального фонду з  урахування  міжбюджетних 
трансфертів на 2023 рік визначений на підставі розрахунків контингенту доходів 
у сумі 829,0 тис. грн. 

Доходи  спеціального фонду сільського бюджету сформовано за рахунок 
таких надходжень: 

 власних надходжень – 653,0 тис.грн; 
 Інші надходження — 170,0 тис.грн.; 
 Інші податки та збори – 6,0 тис.грн. 
 

Власні  доходи спеціального фонду сформовано за рахунок власних 
надходжень бюджетних установ. 
 Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок 
сільського бюджету, визначені на підставі розрахунків розпорядників бюджетних 
коштів. Розрахунки проведено по кожній бюджетній установі, їх обсяг на 2023 рік 
затверджено у сумі 653,0 тис.грн. 

 

ФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ  
Видаткова частина загального фонду сільського бюджету обрахована з 

урахуванням діючої мережі бюджетних установ та закладів, які фінансуються з 
місцевого бюджету та фінансової спроможності бюджету.  

 Сільський бюджет на 2023 рік затверджено в загальній сумі 47172,86 тис. 
грн., з них: 

 загальний фонд – 47343,86 тис. грн.; 
 спеціальний фонд – 829,0 тис. грн. 
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Заплановано видатки коштів на реалізацію місцевих програм по загальному 
фонду в сумі 2241,6 тис. грн. : 

— Цільова соціальна програма "Молодь Білоберізької сільської 
територіальної громади" - 20,0 тис. грн. 

— Цільова соціальна програма "Бюджет участі Білоберізької сільської 
територіальної громади" - 280,0 тис.грн. 

— Програма розвитку місцевого самоврядування в Білоберізькій 
територіальній громаді на 2021-2025 роки – 19,0 тис.грн. 

— Програма «Розвитку охорони здоров’я для надання вторинної медичної 
допомоги населенню Білоберізької ТГ на 2023-2025 рік» - 50,0 тис.грн. 

— Місцева регіональна програма поховання померлих (загиблих) учасників 
бойових дій, диноких, невідомих та безрідних громадян на 2023 рік – 

100,0 тис.грн. 
— "Комплексна програма соціального захисту фізичних осіб, які надають 

соціальні послуги на території Білоберізької сільської ради на 2023 рік" – 

150,0 тис.грн. 
— Програма Соціального захисту інвалідів зору Білоберізької 

територіальної громади на 2023 рік" – 25,0 тис.грн.; 
— Програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей, які проживають 

на території Білоберізької територіальної громади на 2023 рік – 409,6 

тис.грн. 
— "Комплексна програма соціального захисту жителів Білоберізької 

територіальної громади  на 2023 рік" – 62,0 тис.грн. 
— Підтримка розвитку спорту на території Білоберізької сільської 

територіальної громади на 2023 рік – 20,0 тис. грн. 
— Програма благоустрою населених пунктів  Білоберізької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади  на 2023-2025 роки – 100,0 тис.грн. 
— - Програма благоустрою населених пунктів  Білоберізькоїсільської ради 

об’єднаної територіальної громади  на 2023-2025 роки – 176,0 тис.грн.; 
— Програма "Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та 

підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби Білоберізької 
сільської ради до дій за призначенням на 2023 рік" – 50,0 тис.грн. 

— Цільова програма "Сприяння обороноздатності Укрїни на 2023 рік – 60,0 

тис.грн. 
— "Забезпечення правопорядку, боротьби із злочинністю і корупцією, 

захисту прав і свобод громадян на 2023 рік" - 30,0 тис. грн. 
— Програма організаційних заходів та співпраці з підприємствами, 

установами, організаціями району щодо охорони державного кордону на 
2023 рік – 200,0 тис.грн. 

— Комплексна програма  інформаційно-аналітичної роботи, протидії 
проявам терористичного характеру  на об"єктах  критичної 
інфраструктури, організованій злочинній діяльності  та корупції на 
території Білоберізької сільської територіальної громади на 2023 рік - 

30,0 тис. грн. 
— «Проведення заходів формування підрозділу та штабу району  
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територіальної  оборони на 2023 рік» - 450,0 тис.грн. 
— Місцева цільова програма попередження дитячої бездоглядності та 

безпритульності серед дітей, соціального захисту і підтримки дітей сиріт 
та дітей позбавлених батьківського піклування,захисту їх житлових прав 
на 2023 рік – 10,0 тис.грн. 

Сільською радою затверджено оборотну касову готівку в сумі 50,0 тис. грн. 
 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 

Міжбюджетні відносини між сільським бюджетом та іншими місцевими 
бюджетами будуються відповідно до норм Бюджетного кодексу України.    

У складі доходів сільського бюджету на 2023 рік враховані міжбюджетні 
трансферти:  

1.З державного бюджету: 
  освітня субвенція з державного бюджету – 0 тис.грн.  
 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету – 0 тис.грн. 

Інші субвенції з місцевого бюджету – 43,86 тис.грн. 
Крім того, з сільського бюджету передбачено передачу коштів у вигляді  

іншої субвенції Верховинському селищному бюджету – 200,0 тис.грн. 
Реверсну дотацію державному бюджету – 4328,8 тис.грн. 
Сільський бюджет є збалансованим за доходною та видатковою частинами. 

 

ЗВЕДЕННЯ ПЛАНУ ПО МЕРЕЖІ, ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ. 
З сільського бюджету будуть фінансуватися 43 установи. 

За загальним фондом затверджений резервний фонд сільського бюджету в 
сумі 50,0 тис.грн. 

 

   

Начальник фінансового відділу  Василь Феркаляк 


