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Пояснювальна записка до проєкту рішення 

Бурштинської міської ради 

«Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2021 

рік» 

від___________ 2020 року №____ 

Проєкт бюджетуБурштинської міської територіальної громади сформовано відповідно 

до положень Конституції України, проєкту Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2021 рік» із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового Кодексів та 

з урахуванням змін до бюджетного та податкового законодавства. 

1. Інформація про очікувані у 2020 році та прогнозні показники економічного і 

соціального розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік і 

два наступні бюджетні періоди (2020-2023 роки) та пояснювальна записка до них.  

 

1.1 Інформація про очікувані у 2020 році показники економічного і соціального 

розвитку у 2020 році. 

 

Пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, стала тим фактором, який змусив весь світ переглянути не лише свої прогнози 

розвитку, свою короткострокову економічну та соціальну політику, але і по іншому підійти 

до формування власних пріоритетів на довгостроковий період.  

З позиції сьогодення важко оцінити майбутні зміни і ще складніше спрогнозувати та 

спланувати короткострокову перспективу. Наскільки тривалою буде пандемія, наскільки 

глибоким падіння економіки, як швидко економічні системи зможуть відновитись - 

консенсус-прогноз… 

За даними Держстату у першому кварталі 2020 року було зафіксовано зниження темпів 

реального ВВП (-1,3 % р/р), у другому кварталі 2020 року продовжив скорочення, як 

порівняно з І кварталом 2020 року (на -9,9 %) так і до ІІ кварталу 2019 року (на -11,4 % р/р). 

Найглибше падіння економіки припало саме на ІІ квартал, і економічна активність почала 

відновлюватись по мірі пом’якшення карантинних заходів. Крім того, падіння ВВП України 

у ІІ кварталі 2020 року хоча і було доволі глибоким, але цілком співставне з аналогічними 

показниками економічної активності в інших країнах світу. 

Прийняті карантинні заходи в Україні посилюються і триватимуть до кінця 2020 року, 

що має більш негативний вплив на економіку країни, в результаті чого відновлення буде 

дуже повільним. У 2020 році прискоряться інфляційні процеси до 7% проти 4,1% (у 

розрахунку грудень до грудня попереднього року) у 2019 році (внаслідок девальваційних 

процесів (середньорічний обмінний курс становитиме 28,85 грн/дол США). Всі 

елементи попиту матимуть від’ємну динаміку, але найбільшим буде падіння інвестицій, яке 

становитиме 14,8%. 
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Для підтримки попиту населення та пом’якшення негативних наслідків 

запроваджених карантинних заходів зросте бюджетна підтримка, що в умовах скорочення 

доходів спричинить суттєве зростання дефіциту бюджету до 5,6% ВВП. Найбільше 

стримувати економічну динаміку будуть роздрібна та оптова торгівля, транспорт, металургія 

та машинобудування. Ситуація на ринку праці лишатиметься складною до кінця 2020 року. 

Безробіття буде тривалим у зв’язку із значним падінням економіки та суттєвими 

структурними змінами. Мігранти повільно повертатимуться до міст роботи за межами 

України, як внаслідок збереження ризиків зараження, так і через економічні проблеми у світі. 

Рівень безробіття по року буде значним за причини значного падіння економіки та суттєвими 

структурними змінами.  

Найбільш значущими внутрішнім ризиком/явищем для вітчизняної економіки 

виявився показник «Значне зростання дефіциту державного бюджету та касових розривів у 

ПФУ, інших Фондах державного соціального страхування» (з інтегральною оцінкою 14 – у 

2020 році та 13 – у 2021). Цей ризик у попередніх роках оцінювався експертами як доволі 

значущий (за 2017-2019 роки середня інтегральна оцінка – 8) та на фоні пандемії COVID-19 

зайняв головну позицію.  

Бурштин – це передусім промисловий центр, відноситься  до категорії  міст з моно-

залежною економікою. Промислове виробництво у м. Бурштині є базовою сферою 

економічної діяльності, яка впливає на різні аспекти соціально-економічного розвитку міста, 

включаючи доходи бюджету, зайнятість і рівень добробуту громади. 

Рушійною силою економічного росту у м.Бурштині були такі сектори: промислове 

виробництво та оптова та роздрібна торгівля. Промисловий комплекс м. Бурштина 

представлений ВП ДТЕК Бурштинська ТЕС та КП «Житловик», невелика частка приватного 

бізнесу за окремими видами промислової діяльності, що надають звіт до Головного 

управління статистики в Івано-Франківській області.  

Негативна динаміка розвитку промисловості зумовлена наступними факторами:  

- надмірне податкове навантаження на промислові підприємства; 

- зростання вартості сировинних ресурсів, електроенергії та газу; 

- високий рівень зношеності виробничих фондів; 

- неможливість акумулювання власних коштів та отримання довгострокових кредитів 

від комерційних банків для розвитку інноваційної діяльності. 

Складна економічна ситуація сьогодні і у ВП ДТЕК Бурштинської ТЕС: наявна 

заборгованість  ДП «Енергоринок» перед підприємством за  вироблену електроенергію. 

Нестача коштів для ТЕС – це істотні обмеження можливостей станції в ремонтах і 

оновленнях. Підприємство працює у надскладному режимі навантажень, й обладнання, 

якому 40-50 років, швидко зношується.  
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 - енергетика (ВП ДТЕК Бурштинська ТЕС є підприємством критичної 

інфраструктури, які повинні працювати постійно на виробництво електроенергії): запуск 

нової моделі енергоринку, зміна режиму роботи з введенням карантинних заходів, 

характерне зниження промислового виробництва 64,3% до періоду серпня 2019 року.  

Протягом тижня 19-25 жовтня 2020 року за даними НЕК «УКРЕНЕРГО» споживання 

електроенергії по Україні відносно попереднього тижня збільшилося на 7,7% до 2,74 млрд. 

кВт·год. Зокрема, значно зросло електроспоживання в робочі дні на 8,2% до 396 млн 

кВт·год, у вихідні на 5,4% до 378,5 млн. кВт·год. Теплові електростанції (ТЕС) за тиждень 

виробили 853,7 млн. кВт·год, що на 14% більше показника минулого тижня. Таке 

підвищення пояснюється, перш за все, зниженням середньодобової температури та початком 

опалювального сезону по всій країні.  

Основний вид діяльності ДТЕК Бурштинська ТЕС – виробництво електричної та 

теплової енергії. На сьогоднішній день підприємство є єдиним централізованим джерелом 

постачання теплової енергії для м. Бурштин та с. Дем’янів та в особі АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО».  Джерелом тепла системи теплопостачання м. Бурштин є теплофікаційна 

установка ДТЕК Бурштинська ТЕС. 

ДТЕК Бурштинська ТЕС стала учасником ринку допоміжних послуг і надійною 

опорою на шляху до державної енергонезалежності. Ринок допоміжних послуг потрібен 

українській енергосистемі для того, щоб регулювати частоту змінного струму – основний 

показник якості електричної енергії. В Україні пік навантаження енергосистеми припадає на 

8 та 20 години. Для регулювання і проходження пікових навантажень використовуються 

маневруючі потужності ТЕС. Підприємство Бурштинська ТЕС вже забезпечує нормальний 

режим роботи Об’єднаної енергосистеми України – сертифіковані енергоблоки працюють в 

спеціальному режимі для забезпечення відсутності стрибків напруги при різкій зміні 

споживання в пікові години. Для синхронної зони острова Бурштинської ТЕС допоміжні 

послуги з РПЧ придбані у повному обсязі (±8 МВт). 

У липні НЕК «Укренерго» видало ДТЕК Бурштинській ТЕС Свідоцтво про 

відповідність її електроустановок вимогам ринку допоміжних послуг та внесло компанію в 

Реєстр одиниць надання допоміжних послуг. НЕК вже здійснило перші закупівлі резервів в 

«Острові Бурштинської ТЕС». На сьогодні сертифікацію на вторинне автоматичне та ручне 

регулювання частоти отримали сім енергоблоків: №5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Комунальне підприємство «Житловик» працює з дотриманням карантинного режиму, 

послуги надаються та виконуються, однак є обмеженість обігових коштів на покращення 

технічного стану виробничих потужностей з причини зростання вартості енергоносіїв та 

матеріально-технічних ресурсів, що використовується у господарській діяльності.  Станом на 

01.10.2020 року прострочена заборгованість КП «Житловик» із заробітної плати складає 
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2517,8 тис.грн., яка включає заборгованість за липень-серпень місяці 2020 року. Зазначена 

заборгованість обумовлена сукупністю негативних технологічних та фінансово-економічних 

обставин.  

1.2 Прогнозні показники економічного і соціального розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021 рік і два наступні бюджетні періоди 

(2022-2023 роки)  

У контексті формування бюджету на 2021 рік та з метою загальної оцінки економічної 

ситуації в країні, органам місцевого самоврядування необхідно взяти до уваги та 

проаналізувати затверджені Урядом основні макропоказники економічного і соціального 

розвитку України на 2021-2023 рр.  Кабінет Міністрів України 29 липня 2020 року 

схвалив основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 

2021-2023 роки (затверджені постановою КМУ від 29.07.2020 № 671). Перегляд та 

затвердження макропоказників є важливим на етапі планування державного та місцевих 

бюджетів. В умовах макрофінансової нестабільності та наслідків пандемії COVID- 19, 

реалістичний прогноз дасть змогу краще зрозуміти плани уряду та загальні тенденції в 

економіці.  

Водночас, Світовий банк у новому прогнозі (станом на червень 2020 року) залишив без 

змін свій попередній показник розвитку економіки України, який був оприлюднений навесні 

цього року. Прогноз передбачає, що у 2020 році реальний ВВП України зменшиться на 3,5 

%, після чого у 2021 році очікується зростання на 3 %. Падіння світової економіки у 2020 

році Світовий банк оцінює в 5,2%, зростання у 2021 році очікується на рівні 4,2 %.    

Прогнозний показник середньомісячної заробітної плати становить 13 632 грн, що на 

2 926 грн або на 27,3 % більше за показник, визначений Урядом на 2020 рік (МВФ на 2021 

рік прогнозує номінальне збільшення середньомісячної зарплати в Україні лише 

на 11,4%, НБУ – на 14,4%). 

Прогнозний показник середньомісячної заробітної плати становить 13 632 грн, що на 

2 926 грн або на 27,3 % більше за показник, визначений Урядом на 2020 рік (МВФ на 2021 

рік прогнозує номінальне збільшення середньомісячної зарплати в Україні лише 

на 11,4%, НБУ – на 14,4%). 

Інвестиційного буму у 2021 році теж не буде, враховуючи збитки, завдані 

підприємствам у 2020 році, високий ступінь невизначеності щодо перебігу епідемії та 

символічні заходи держави з підтримки бізнесу під час кризи. 

У своїх оптимістичних прогнозах на 2021 рік уряд розраховує лише на збільшення 

приватного споживання внаслідок зростання заробітної плати на 12,1% в реальному вимірі і 

21,1% – у номінальному (до 13 632 грн). 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-prognozu-ekonomich-671
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii?cid=ECR_FB_worldbank_EN_EXT
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/09/pr20239-ukraine-imf-executive-board-approves-18-month-us-5-billion-stand-by-arrangement
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2020-Q3.pdf?v=4
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/09/pr20239-ukraine-imf-executive-board-approves-18-month-us-5-billion-stand-by-arrangement
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2020-Q3.pdf?v=4
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Однак таке стрімке зростання зарплати на тлі невизначених перспектив розвитку 

епідемії і пригніченої ділової активності може сприйматися радше як благий намір, ніж як 

прогноз. Таким воно і є, бо ґрунтується передусім на бажанні президента підвищити 

мінімальну зарплату у 2021 році до 6,5 тис грн. 

Наразі незрозуміло, як на таку ініціативу відреагує бізнес, який перебуває в 

депресивному стані. Залишається сподіватися, що імплементація завдання президента дасть 

поштовх зростанню і збільшить надходження до бюджету, а не стане ще одним фактором 

тінізації економіки і зростання рівня безробіття. 

Навіть якщо прогнози щодо зарплати справдяться, це не гарантує адекватного 

збільшення споживання з огляду на падіння споживчих настроїв населення. Хронічною 

проблемою є недостатня координація монетарної політики НБУ та економічної (зокрема 

фіскальної) політики уряду. Прогноз Нацбанку передбачає на 2021 рік інфляцію на рівні 

5,5% (грудень до грудня), тоді як урядовий прогноз – 7,3%. Очевидно, що і курсові орієнтири 

у такому випадку відрізнятимуться. 

За таких обставин у 2021 році ми можемо знову зіткнутися з проблемою наповнення 

бюджету внаслідок розбіжності між закладеними в розрахунки бюджету прогнозними 

показниками курсу та інфляції і фактичними даними. 

Беручи до уваги все викладене і велику кількість безпекових, політичних та 

епідемічних ризиків, оптимістично оцінювати перспективи розвитку економіки у 2021 році 

досить складно. Значно вірогіднішим, з огляду на обставини, вбачається прогноз МВФ, на 

якому ґрунтується чинна програма stand-by. 

Цей прогноз передбачає зростання української економіки у 2021 році лише на 1,1% 

(після падіння на 8,2% у 2020 році) і досягнення темпів зростання 4% тільки у 2025 році. 

Проте це саме той випадок, коли хотілось би помилитися. 

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки (далі – 

Прогноз) було схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 «Про 

схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки». 

Метою розроблення документу є формування уявлення щодо найбільш вірогідного 

«рестарту» економіки після поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2, траєкторії та характеру переходу до сталого 

позитивного розвитку у середньостроковій перспективі з урахуванням впливу реформ 

відповідно до пріоритетів, визначених у стратегічних документах Уряду, зокрема, у 

Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету 

Міністрів України від 12.06.2020 № 471, а також Державній програмі стимулювання 

економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами 

https://www.president.gov.ua/news/na-vikonannya-zavdannya-prezidenta-uryad-viznachiv-grafik-pi-61929
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/06/10/Ukraine-Request-for-Stand-by-Arrangement-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-49501
https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=68afc88a-c642-4f3c-95c9-ed5a9c6546a6


 8 

щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки, затвердженій постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534. 

Також, враховуючи значну невизначеність у прогнозах розвитку, в першу чергу, світової 

економіки та тривалості і повторюваності пандемії COVID-19, у Прогнозі стисло 

представлено два альтернативних сценарії, які передбачають як більш успішний для 

більшості економічно розвинених країн шлях подолання наслідків пандемії, так і 

рецесивний, затяжний, з відповідним впливом на розвиток української економіки. У 

Прогнозі також визначаються потенційно можливі ризики розвитку, які не враховані в 

жодному із сценаріїв.  

За базовим сценарієм передбачається відновлення позитивного тренду розвитку 

економіки після значних втрат, спричинених пандемією COVID-19 у світі в 2020 році, та 

прогнозується: 

 зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, 4,3% у 2022 році та 4,7% у 2023 році; 

 індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 

107,3% у 2021 році, 106,2% у 2022 році та 105,3% у 2023 році; 

 збільшення реальної середньомісячної заробітної плати працівників – на рівні 12,1% у 

2021 році, 6,0% у 2022 році та 5,1% у 2023 році; 

 рівень безробіття у 2021 році – 9,2%, у 2022 році – 8,5%, у 2023 році – 8,0%; 

 зростання експорту товарів і послуг на рівні 2,9% у 2021 році з подальшим 

нарощуванням темпів зростання до 6,4% у 2022 році та до 8,2% у 2023 році. 

При доопрацюванні Прогнозу були враховані визначені Президентом України завдання 

щодо підвищення мінімальної заробітної плати. Так, середньозважений рівень мінімальної 

середньозваженої заробітної плати у 2021 року становить 6250 грн., у 2022 році – 6700 грн, у 

2023 році – 7176 грн. 

Цей документ стане базою для прийняття стратегічних рішень органами влади. Крім того, 

трирічний прогноз дозволяє сформувати середньострокові орієнтири для бізнесу та 

інвесторів, що позитивно відобразиться на поступовому зростанні економіки України. 
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2.Прогноз доходів бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік 

       
тис.грн.  

зва доходів КБК 

 Факт 

2019 року 

в умовах 

територіа

льної 

громади 

Факт за 9 

місяців в 

умовах 

територіаль

ної громади 

Очікувані 
за 2020 

рік 

Прогноз 
на 2021 

рік 

іВідхилення прог. на 

2021рік до очік. 

вик.2020 року 

в сумі в % 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

 

        

Податок та збір на доходи з 

фізичних осіб  
11010000 81327,3 58004,1 76138,3 80771,2 4632,9 106,0 

Податок на прибуток підпр. та 

комунальної власності 

11020200,                    

11023200 
30,4 59,7 59,7 

 
-59,7 0 

Рентна плат.за вик.пр.ресурсів.  13030100 95,9 38,0 49,8 49,8 0 0 

Внутрішні податки на товари та 

послуги 
14000000 7748,2 9709,2 12945,6 3208,5 --9737,1 25 

Податок на нерухоме майно 
відмінне від зем. ділянки 

18010100-
18010400 

1931,6 1813,9 2284,0 2375,0 91,0 104 

Плата за землю 
18010500-
18010900 

10691,0 7579,0 9886,2 9764,1 --122,1 98,8 

Транспортний податок 

(розкішні авто) 

18011000-

18011100 
32,0 14,2 14,2 0 -14,2 0 

Збір за місця парк. транс. Зас. 18020000 0,089 0,074 0,074 0 0 0 

Туристичний збір 18030000 7,9 5,8 5,8 0 -5,8 0 

Єдиний податок (в т.ч. 
фіксований с.г.п-к) 

18050000 10572,2 6973,5 9298,0 9763,5 465,5 105 

Частина чистого прибутку 

(доходу)  
21010300 161,8 31,3 31,3 0 31,3 0 

Депозити 21000000 728,9 
     

Інші надходження 21080500 349,0 60,8 60,8 
 

--60,8 
0 
 

Плата за надання адмін.. послуг 22010000 246,6 311,2 403,9 410,0 -6,1 101,0 

Надх. від орендної плати  22080400 108,4 54,1 67,4 86,6 19,2 129,0 

Державне мито 22090000 1,424 1,020 1,267 1,3 0,033 103,0 

Інші надходження 24060000 1849,4 78,1 78,1 0 -78,1 0 

Надх.в від Державного фонду 

дорог. мет.  
31020000 1,3 0 

  
0 0 

РАЗОМ ДОХОДІВ 
ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 

  115 881,4 84 733,9 111 324,4 106 430,0 -4894,4 95,6 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

 

Екологічний податок  19010000 92639,9 40954,9 54606,5 54606,6 0,1 100,0 

Надходження коштів від 
відшкодування втрат с.г. і л.г. 

вир. 

211110000 0 0,849 0,849 0,0 
  

Грош.стяг. за шкоду прир. сер. 24062100 25,1 25,4 25,5 
 

-25,5 0 

Власні надх  бюджетних 

установ  
25000000 4811,8 1865,7 2537,6 1990,0 -547,7 78,4 

Бюджет розвитку:               

Надх. коштів пай. участі  24170000 19,9 7,2 7,2 0,0 -7,2 0 

Кошти від прод зем. не с.г.  33010000 117,1 870,2 875,0 355,0 -520,0 40,6 

Разом бюджет розвитку   136,9 877,4 882,2 355,0 -527,2 40,2 

РАЗОМ доходів спец. фонду   97 613,7 43 724,3 58 052,7 56951,6 -1101,1 98,0 

РАЗОМ ДОХОДІВ ЗАГ. ТА 

СПЕЦ. ФОНДІВ 
  213 495,1 128 458,1 169 377,2 163 381 ,6 --5995,6 96,0 

         

        

 

 

 



 10 

3. Оцінка доходів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік 

Показники дохідної частини бюджету територіальної громади на 2021 рік 

розроблені на базі основних прогонозних макропоказників економічного і соціального 

розвитку України показників економічного і соціального розвитку територіальної громади із 

застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкових кодексів України. 

При прогнозуванні дохідної частини бюджету на 2021 рік враховано: 

  статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних 

надходжень податків та зборів територіальної громади зокрема за 2019 рік 

 фактичне виконання дохідної частини бюджету в умовах територіальної 

громади за результатами 2019 року та 9 місяців 2020 року.  

Загалом ресурс бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 

рік становить 220 334, 5тис.грн. в тому числі за: 

 загальним фондом – 163 382,9 тис.грн. а саме: 

власні доходи—106 430 ,0тис.грн.; 

субвенції — 56 952,9тис. грн. 

 спеціальним фондом – 56 951,6 тис. грн. а саме : 

власні доходи — 56 951,6 тис. грн. 

Структура доходів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік 

доходи загального 

фонду; 

163 382,9 тис. грн. 

74,2%

доходи 

спеціального 

фонду 56 951,6 

тис.грн 25,9%
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ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

У цілому ресур загального фонду міської територіальної громади на 2021 рік становить 

220 334 тис. грн. , в тому числі показник власних доходів – 163 381 ,6 тис. грн. . 

З держаного бюджету передбачені такі трансферти: 

 освітня субвенція – 56 952,9 тис.грн. .  

виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на 

підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також 

середньої заробітної плати вчителя. 

  

тис.грн.  

Структура власних доходів загального фонду бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік (без 

урахування трансфертів)тис.грн.

Акцизний 

податок

3208,5

3,0%
Податок на 

доходи з 

фізичних осіб

80771,2

75,9%

Місцеві податки

21902,6

20,6%

Інші платежі

547,7

0,5%

 

 

Податок на доходи фізичних осіб 

Податок та збір на доходи фізичних осіб залишається найбільш вагомим джерелом 

надходжень бюджету міської територіальної громади. Із загального обсягу, який очікується 

отримати в доходах загального фонду бюджету в умовах територіальної громади за 

підсумками 2020 року 79,7 відсотків очікується отримати саме за цим видом надходжень.  

При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано: 

  - вимоги ст. 64 Бюджетного кодексу України щодо відрахування податку на доходи 

фізичних осіб до територіальних громад на рівні 60 відсотків; 

 - збереження базової ставки оподаткування доходів фізичних осіб на рівні 18 відсот. ;  

 -  підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та 

посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки. 

 Бюджетоутворюючими підприємствами бюджету територіальної громади по даному 

виду платежу є ВП АТ «ДТЕК Західенерго», що відіграють значну роль у соціально-
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економічному розвитку міської територіальної громади. Однак запровадження карантинних 

заходів, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та несвоєчасна сплата ПДФО, а також 

вивільнення працівників, (на що вказують надходження ПДФО з виплат при звільненні які за 

9 міс. 22020 року складають 1870,7 тис. грн.), призвели до зменшення надходжень до 

міського бюджету.  

Аналіз податку та збору на доходи з фізичних осіб   9 місяців 2019- 2020 років по ВП АТ 

«ДТЕК Західенерго» тис. грн. 

33337,6
35919,6

30000

40000

 9 місяців 2019 року 9 місяців 2020 року

періоди

  
За таких підходів при фактичних надходженнях за 9 місяців 2020 року 58004,1тис.грн, 

очікуваних за 2020 рік – 74879,3 тис. грн, прогнозний обсяг склав 79460,0 тис. грн. Проти 

очікуваного обсягу 2020 року прогнозується отримати приріст обсягів джерела надходжень 6 

відсотків.  

Акцизний податок  

Показник надходжень акцизного податку на 2021 рік бюджету міської 

територіальної громади розрахований відповідно з урахуванням ст.64 Бюджетного кодексу 

Ураїни.  

За 9 місяців 2020 року до бюджету в умовах територіальної громади надійшло 

7394,8тис. грн.. а саме:  

  акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – 

1642,3 тис. грн. ; 

 акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(пальне) – 5752,5 тис. грн. ; 

  акцизний податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів – 2314,4 тис. грн.  

Очікувані надходження по даному виду платежу у 2020 році 12945,6 тис. грн. 

Прогнозована сума надходжень акцизного податку у 2021 році становитиме 3208,5 тис.грн. в 

порівнянні з очікуваним показником 2020 року зменшується 9737,1тис. грн.  

(Відповідно до підпункту1,2 пункту 3 статті 29 Бюджнтного кодексу України акцизний податок 

з вироблених в Україні пального і транспортних засобів та акциизний податок з ввезених на митну 

територію України пального і транспортних засобів є джерелами формування спеціального фонду 

Державного бюджету України ) 

-2582,0 

тис. грн.  

тис. грн.  
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Податок на майно 
 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
 

 Розрахунок показника суми податоку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки на 2021 рік проведено у розрізі об’єктів житлової та комерційної нерухомостей, 

юридичних та фізичних осіб з урахуванням ставок податку. 

Розраховується відповідно до ст.266 розділу ХІІ Податкового кодексу України. 

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є фізичні та 

юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або 

нежитлової нерухомості. 

Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі 

його частка. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової 

нерухомості, в тому числі його часток.  

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що 

перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується: 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості на 60 кв. метрів; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості 

на 120 кв. метрів; 

в) для різних тиів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного 

перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового 

будинку/будинків, у тому числі їх часток), на 180 кв. метрів. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період 

(рік). 

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що 

перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках до 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України на 1 січня 

звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування.  

Юридичні особи у 2021 році сплачують податок за 2021 рік, а фізичні –за 2020 рік 

Ставки податку на нерухоме майно у 2021 році 

у відсотках до мін. з/п (4723 грн.) фізичні особи 

       (6000грн.) юридичні особи 

За 9 місяців 2020 року до загального фонду бюджету в умовах територіальної громади 

надійшло 1813,9 тис. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Очікувані надходження 2020 року складатимуть 2284,0грн. 

Прогнозований показник по податку на нерухоме майно на 2021 рік становитиме 

2375,0грн., що більше очікуваних надходжень поточного року 91,1тис. грн.  
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Плата за землю 
Плата за землю є складовою частиною податку на майно, розрахунок проведено у 

розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за 

земельні ділянки державної і комунальної власності, а також без врахування індексації 

нормативно грошової оцінки земельних ділянок.  

Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та 

землекористувачі. 

Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або 

користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності. 

Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням 

коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим 

кодексом України. 

 Ставка земельного податку встановлюється з розрахунку на календарний рік за 

земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та які є об'єктом 

оподаткування у відсотках від їх нормативної грошової оцінки. 

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої 

земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. 

За попередніми даними земельно-екологічного віділу із загальної території міської 

територіальної громади 18 215,01 га земель знаходиться у постійному користуванні 

1723,39га, у приватній власності 2 157,0га, охоплено діючими договорами оренди 243,3 га. 

Кількість договорів оренди становить 151 по фізичним особам 114, по юридичним особам 37.  

За 9 місяців до бюджету в умовах територіальної громади надійшло плати за землю 

7579,0 тис. грн. . Прогнозований показник податку на майно (плата за землю ) до міської 

територіальної громади на 2021 рік з урахуванням даних земельно – екологічного відділу 

міської ради становить 9764,1 грн., що менше очікуваних надходжень 2020 року у зв’язку з 

погашенням у 2020 році податкового боргу за минулі роки (ТзОВ «Любава» - 38,0 тис.грн.). 

Єдиний податок 

Прогонозна сума єдиного податку на 2021 рік становить 9763,5 тис. грн.  і 

збільшується в порівнянні із очікуваним показником у 2020 році на 465,5 тис. грн. або на 

5відс. в тому числі : 

-єдиний податок з юридичних осіб – 1 090,0 тис. грн. ; 

- єдиний податок з фізичних осіб – 7778,5 тис. грн. ; 

- єдиний податок з сільськогосподарських виробників –895,0 тис. грн.  

тис. грн.  

 Факт за 9міс. 

2020 року 

Очікуване 

2020 року 

% 

Росту 

Проєкт 

2021 року 

Юридичні особи 775,7 1034,5 105,0 1090,0 

Фізичні особи 5526,4 7368,5 106,0 7778,5 

С/г товаровиробники 671,3 895,0 100 895,0 

Всього 6973,5 9298,0 105,0  9763,5 
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На 2021 рік діє спрощена система опадаткування для платників єдиного податку I-IV 

груп. 

Перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих 

осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках 

та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг 

доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень; 

Друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з 

надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, 

виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, 

що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними 

у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 

- обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень. 

Третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб 

або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні 

особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом 

календарного року обсяг доходу не перевищує 7 000 000грн. 

Четверта група - сільськогосподарські товаровиробники: 

а)юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків; 

б) фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах 

фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про фермерське 

господарство". 

Фіксовані ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць, виходячи з 

розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 

року передбачені у таких розмірах: 

- для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму 

(219 грн.); 

- для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної 

плати (1200 грн.). 

- для третьої групи платників єдиного податку : 

- 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом 

України ; 

- 5 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного 

податку. 

Адміністративні штрафи, що накладаються 

адміністративною комісією при виконавчому комітеті 

До складу доходів територіальних громад належать адміністративні штрафи, що 

накладаються адміністративною комісією при виконавчому комітеті міської ради. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15
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Обсяг фактичної сплати у січні-вересні 2020 року складає 4,6 тис. грн. Надходження 

по даному виду платежу не плануються, а будуть враховані по факту надходжень до 

бюджету 2021 року.  

 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

За 9 місяців 2020 року до бюджету в умовах територіальної громади надійшло 

60,8тис. грн. адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Прогонозний 

показник суми штрафних санкцій на 2020 рік обрахувати неможливо. 

 

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичнихосіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав  

нерухоме майно та їх обтяжень 

 

Починаючи з 01.01.2016 року до бюджету надходять адміністративні збори: 

- за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичнихосіб - підприємців та 

громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами міських рад. Показник 

надходжень на 2021 рік становить 36 тис. грн. .; 

- за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що 

здійснюється виконавчими органами міських рад. Показник надходжень по даному виду 

платежу на 2021 рік становить 174,0 тис. грн. . 

 

Плата за надання інших адміністративних послуг 

Розрахунок показника за надання адміністративних послуг на 2021 рік до бюджету 

здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки та надходжень поточного 

року. 

Плата за надання адміністративних послуг які, надаються ЦНАП Бурштинської 

міської ради послуги надходить до бюджету міської територіальної громади. 

 До переліку платних послуг належать : 

- відомості з державного земельного кадаструу формі витягу про земельну ділянку та 

у формі викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації; 

- за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання; 

- оформлення і видача паспарта громадянина України з безконтактним е-носієм; 

- оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 

безконтактним е-носієм. 

У продовж січня - вересня 2020 року до бюджету в умовах територіальної громади 

надійшло 149,9 тис. грн. даних надходжень. 

Прогнозний показник плати за надання інших адміністративних   послуг на 2021рік та 

складає 200,0 тис.грн. 

Надходження від орендної плати за користування 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у 



 17 

комунальній власності 

Відповідно до методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна 

комунальної власност м. Бурштина та села Вигівка до міського бюджету за 9 місяців 2020 

року надійшло орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній 

власності у сумі 54,1 тис.грн.  

Показник надходжень до бюджету міської територіальної громади у 2021 році від 

орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності від наявних 

договорів оренди за даними сектору ЖКГ Бурштинської міської ради становить 86тис.грн.  

Державне мито 

Відповідно до ст.64 Бюджетного кодексу України до складу доходів територіальних 

громад належить державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування 

за місцем вчинення дій та видачі документів. У зв’язку з тим, що надходження державного 

мита носять несистематичний і разовий характер можливо припустити, що надходження у 

2021 році становитимуть 1,3 тис. грн. 

 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД БЮДЖЕТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

Загальний обсяг дохідної частини спеціального фонду бюджету територіальної 

громади складає 56 951,6 тис. грн.   

 

 

Основними платежами спеціального фонду міського бюджету є екологічний 

податок, власні надходження бюджетних установ, кошти від продажу землі, що 

відповідно становлять : 

 Показник суми екологічного податку 2021рік — 54 606,6 тис. грн.  

 Показник суми власних надходжень бюджетних установ на 2021 рік за 

розрахунками головних розпорядників коштів міського бюджету — 

1 990,0тис. грн.: 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД – 

всього 56951,6 тис. грн.  

Спецфонд за джерелами 

56 596,6 тис. грн. 

Бюджет розвитку   

355,0 тис. грн.  
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Джерело Фактичні 

надходження 

за 9 місяців 

2020 року 

 

Очікуване 2020 

року 

 

Прогноз на 2021 

рік 

Надходження від плати за послуги, 

що надаються бюджетними 

установами згідно їх основною 

діяльністю 

916,0 

 

1506,0  1647,0 

Надходженя бюджетних установ від 

додаткової (господарської 

діяльності) 

633,4 714,4 338 

 

Плата за оренду майна бюджетних 

установ 

29,9 30,9 5,0 

Інші джерела власних надходжень 

бюджетних установ (благодійни 

внески,гранти, дарунки) 

286,4 286,4 Не плануються 

враховуються по 

факту надходжень 

до бюджету 

Разом власні надходження 
бюджетних установ 

1865,7 2537,7 1990,0 

* Враховуються по факту надходжень до бюджету 

 

 Показник суми коштів від продажу землі на 2021 рік — 355,0 тис. грн. . 

У складі спеціального фонду бюджету міста сформовано бюджет розвитку. 

Основними видами надходжень до бюджету розвитку є надходження від продажу 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, кошти пайової 

участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та кошти від відчуження майна, що 

перебуває в комунальній власності. 

Крім того до бюджету розвитку із загального фонду бюджету може передаватися 

частина коштів, які залишаються після забезпечення потреби на фінансування поточних 

витрат бюджетних установ та поточних видатків по реалізації заходів цільових програм 

затверджених міською радою. 

 На 2021 рік бюджет розвитку планується у розмірі 1855,0тис.грн. За рахунок 

передачі із загального фонду 1500,0тис.грн. та надходжень спеціального фонду 

355,0тис.грн. (надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення або прав на них) 

В цілому прогнозний обсяг дохідної частини бюджету міської територіальної 

громади на 2021 рік (без врахування субвенцій) становить  163 381,6 тис.грн. 
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ВИДАТКОВА ЧАСТИНА 

Особливості формування видаткової частини бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади 

 
 Формування видаткової частини міського бюджету проведено із застосуванням 

програмно-цільового методу бюджетування відповідно до пункту 18 розділу VІ «Прикінцеві 

та перехідні положення» Бюджетного кодексу України. 

При визначенні видатків бюджету територіальної громади враховано:  

Соціальні стандарти: 

Мінімальна заробітна плата: 

з 1 січня 2021 року – 6 000 гривень; 

з 1 липня 2021 року – 6 500 гривень; 

 (+29,8% до попереднього року). 

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: 

з 1 січня 2021 року – 2 670 гривень; 

з 1 липня 2021 року – 2 893 гривень; 

(+29,8% до попереднього року). 

 

Видаткова частина бюджету територіальної громади на 2021 рік сформована в межах 

прогнозованого фінансового ресурсу та визначена в обсязі    220334,5тис.грн., у тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету – 161882,9тис.грн., видатки спеціального 

фонду бюджету – 58451,6тис.грн. в тому числі бюджет розвитку 1855,0тис.грн., власні 

надходження бюджетних установ- 1990,0тис.грн. 

У складі видатків загального фонду бюджету враховано освітню субвенцію з 

державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 56952,9тис. грн. 

Видатки на заробітну плату працівників установ, якi фінансуються за рахунок коштів 

бюджету міської територіальної громади, обраховано виходячи із штатної чисельності 

працюючих, відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, встановленого проєктом 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та посадового окладу 

працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки відповідно до вимог чинного 

законодавства.  

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг обраховано виходячи 

показників індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року) та показників 

розпису зі змінами на 2020 рік. Отже, проти попереднього року у 2021 році видатки 

збільшено з урахуванням коефіцієнту 1,1. 
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В видатках бюджету територіальної громади  планується  створення резервного фонду 

в сумі 500,0 тис.грн., збереження оборотного залишку коштів міського бюджету – 

15,0тис.грн. 

Надходження та витрати бюджету міста збалансовано. За загальним фондом проєкт 

бюджету сформований з профіцитом на суму передачі коштів із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1500,0тис.грн., за спеціальним фондом з 

дефіцитом на суму 1500,0тис.грн., який покривається за рахунок коштів, отриманих із 

загального фонду. 

При розподілі видатків між бюджетними програмами та розпорядниками коштів 

бюджету територіальної громади враховано, впершу чергу необхідність забезпечення в 

повному обсязі соціально-захищених видатків, а також обґрунтування розпорядників коштів 

міського бюджету до бюджетних запитів на 2021-2023 роки.  

 

 Пояснення щодо видатків та надання кредитів в розрізі головних 

розпорядників бюджетних коштів 

Міська рада 

 За бюджетною програмою 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

плануються видатки на утримання міської ради в сумі 19678,4тис.грн. 

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам визначено у сумі 

18744,4тис.грн.(що складає 84,65% від потреби) з урахуванням вимог Постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.03.06 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», 

зі змінами і доповненнями та наказу Міністерства праці України від 02.10.96 №77 «Про 

умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури,судів та інших 

органів», зі змінами та доповненнями. 

 Чисельність працівників становить 74 штатних одиниць (з них 10 старост). 

 Заплановано видатки на виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-

побутових питань та допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати . 

 Видатки на оплату енергоносіїв  та комунальних послуг обраховані у сумі 

934,0тис.грн.(заплановано видатки на оплату електроенрегії, водопостачання та 

водовідведення в повному обсязі, оплату за теплопостаячання  з розрахунку на 1 півріччя 

2021 року). 
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 За бюджетною програмою 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

плануються видатки на фінансування наступних програм на суму 800,0тис.грн.: 

1)«Програма функціонування Центру надання адміністративних послуг» в сумі 100,0тис.грн. 

2)«Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками Бурштинської міської ради 

та виконавчого комітету.» в сумі 100,0тис. грн. 

3) «Програма фінансового забезпечення апарату управління» в сумі 500,0тис.грн. 

4) «Програма фінансового забезпечення на виготовлення проектно-кошторисної 

документації, технічних завдань для виконання загально-будівельних робіт» в сумі 

50,0тис.грн. 

5) «Міська цільова програма «Фінансова підтримка КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради»» в сумі 50,0тис.грн.  

 

 За бюджетною програмою 3131 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» 

плануються видатки на фінансування програми «Розвитку та підтримки молодіжної 

політики і національно-патріотичного виховання дітей та молоді Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 року»  в сумі 90,0тис.грн., а саме 

проведення молодіжних заходів. 

 За бюджетною програмою 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» плануються 

видатки на фінансування програми "Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської 

молоді Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025роки» в сумі 

30,0тис.грн., а саме забезпечення функціонування шкільних, відпочинкових таборів, 

спів фінансування путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій. 

 За бюджетною програмою 3241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» плануються видатки на утримання 

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями «Довір'я» в сумі 700,0тис.грн. 

 За бюджетною програмою 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» плануються видатки в сумі 100,0тис.грн. на 

фінансування: 

1) «Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей , позбавлених 

батьківського піклування , захисту їх житлових прав , попередження дитячої 

бездоглядності  та безпритульності» в сумі 50,0тис.грн., в тому числі 

забезпечення дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування 
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подарунками до Великодніх свят та Дня Святого Миколая, відзначення дня 

захисту дітей. 

2) «Програми підтримки  сімей»в сумі  50,0тис.грн. 

 За бюджетною програмою 5011«Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту»  плануються видатки на фінансування 

«Міської цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту 

м.Бурштин та с.Вигівка» в сумі 120,0тис.грн. , а саме спортивні заходи, нагородження 

спортсменів. 

 За бюджетною програмою 5062«Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»  

плануються видатки в сумі 10,0тис.грн. на фінансування програми «Фінансової 

підтримки громадської організації «Бурштинська міська федерація футболу»; 

 За бюджетною програмою 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

плануються видатки в сумі 8352,5тис.грн. 

Видатки за цією програмою передбачені на фінансування: 

1)«Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Бурштин і 

села Вигівка на 2020-2022 роки»(оплата праці з нарахуваннями цеху «Благоустрій»- 

5000,0тис.грн.) 

2) «Програми соціально-екномічного розвитку»-2000,0тис.грн. 

3) Оплата за вуличне освітлення 1352,5тис.грн. 

 За бюджетною програмою 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або 

погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництво» плануються видатки за програмою в сумі 500,0тис.грн. 

 За бюджетною програмою 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства» планується фінансування таких програм: 

-Програма про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах 

багатоквартирних будинків м. Бурштин -200,0тис.грн. 

-Програма співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у багатоповерхових 

будинках м.Бурштин -150,0тис.грн. 

 За бюджетною програмою 7130 «Здійснення заходів з землеустрою» плануються 

видатки на фінансування  «Цільової програми у галузі розвитку земельних 

відносин на території Бурштинської міської ради» в сумі 

20,0тис.грн.(виготовлення проектів землеустрою, експертиза землевпорядної 

документації). 



 23 

 За бюджетною програмою 7350 «Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)» плануються видатки на фінансування 

Програми розроблення(оновлення) містобудівної документації території громади в 

сумі 100,0тис.грн.(внесення змін до генерального плану, виготовлення детальних 

планів територій , розроблення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд на 

території міста). 

 За бюджетною програмою 7610 «Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва» плануються видатки на фінансування  «Програми розвитку малого 

і середнього підприємництва» в сумі 5,0тис.грн.(придбання канцтоварів для 

проведення навчальних заходів). 

 За бюджетною програмою 7693«Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю» 

плануються видатки на фінансування «Програми залучення інвестицій в економіку» в 

сумі 1500,0 тис.грн. 

 За бюджетною програмою 8110«Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» плануються видатки на фінансування 

Комплексної цільової програми розвитку цивільного захисту в сумі 

30,0тис.грн.(накопичення міського матеріального резерву). 

 За бюджетною програмою 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення»  плануються видатки на фінансування «Програми фінансування 

мобілізаційних заходів населення та заходів з територіальної оборони» в сумі 

20,0тис.грн. 

 За бюджетною програмою 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» 

плануються видатки  на фінансування Програми "Безпечне місто на 2020-2025 роки" у 

сумі 150,0тис.грн. 

 За бюджетною програмою 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів» плануються викатка на фінансування  Програми природоохоронних заходів з 

охорони навколишнього середовища в сумі 54606,6тис.грн. 

 За бюджетною програмою 8420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» 

плануються видатки на фінансування програми «Відкрите місто-влада для людей» в 

сумі 90,0тис.грн. (публікація офіційних повідомлень в газетах,онлайн трансляції сесій 

міської ради, антивірусне програмне забезпечення). 

 

Охорона здоров’я 

 По галузі «Охорона здоров’я» видатки обраховано у загальній сумі  3600,0тис.грн. 
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 За бюджетною програмою 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» плануються видатки в сумі 1280,0тис.грн., які будуть спрямовані на 

оплату комунальних послуг КНП «Бурштинська центральна міська лікарня». 

 За бюджетною програмою 2110 «Первинна медична допомога населенню» 

плануються видатки на оплату енергоносіїв  КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги »,ФАПів, амбулаторій у сумі 320,0тис.грн. 

 За бюджетною програмою 2152«Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я» плануються видатки на фінансування наступних програм: 

1)«Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної 

медицини на 2021-2025 роки» - 600,0тис.грн. 

 2) Програма «Здоров’я населення Бурштинської територіальної громади на 2021-2025 

роки»-1400,0тис.грн. 

Відділ освіти та науки 

 Пріоритетним завданням галузі в умовах реформування системи освіти, в 2021 році 

залишається забезпечення кращих можливостей для дітей шляхом доступності та 

підвищення конкурентоспроможності освіти. Створюватимуться умови для задоволення 

освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку, їх соціальної інтеграції в 

умовах закладу загальної середньої освіти. Буде продовжена реалізація державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа". 

Мережа  галузі «Освіта»  збільшилась за рахунок створення територіальної громади, і 

включає   27 установи: 

  - 8  дошкільних навчальних заклада,  

 -  4  загальноосвітні школи  І-ІІІ ступенів, 

 -  5  загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів , 

 -  1 початкова школа,  

-  1 гімназія ,   

-  4 навчально-виховний комплекси, (  у Вигівському  НВК призупинено навчання )  

 - 1 міжшкільний навчально-виробничий комбінат ,  

а також господарську групу , бухгалтерію та апарат управління  . 

 Штатна чисельність даної галузі складає 728,93 одиниць.  

        В проекті  бюджету Бурштинської міської територіальної громади  на 2021 рік для 

відділу освіти та науки планується спрямувати 105575,6 тис. грн.  

 за рахунок видатків загального фонду по галузі «Освіта» -103933,6 тис.грн в тому 

числі за рахунок освітньої субвенції  56952,9 тис. грн.,   

 за рахунок спеціального фонду -1642,0тис.грн., в тому числі власні надходження 

установ та закладів освіти, які будуть спрямовано на забезпечення їх основної 
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діяльності 1287,0 тис. грн. ,  на капітальні видатки пропонується направити 

355,0тис.грн.                                                        

 Загальний обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями складає   96539,0 тис. грн. , 

в розрахунку 90,5 % від потреби: 

-  за рахунок коштів освітньої субвенції  56952,9 тис. грн.,  

- сума міського бюджету складає 39495,8 тис. грн.,  

- власні надходження спеціального фонду  - 90,3 тис. грн.  

 На утримання апарату управління відділу освіти і науки Бурштинської міської 

ради із штатною чисельністю 5 осіб за  програмою 0160  «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах, об`єднаних територіальних 

громадах» плануються видатки в сумі 894,9 тис. грн. ( 89,3% від потреби) . 

 Для забезпечення бюджетної програми  за кодом 1010 «Надання дошкільної освіти» 

у бюджеті Бурштинської міської територіальної громади  плануються видатки в обсязі  

22333,9 тис.грн., з них: 

- за рахунок  загального фонду – 21733,9 тис.грн.,  

- за рахунок спеціального фонду 600,0 тис. грн. (власні надходження), які будуть спрямовані 

на продукти харчування. 

 Видатки на оплату праці складають 19271,9 тис. грн. , при потребі 21966,7 тис.грн. 

 Харчування дітей заплановано в сумі 1100,0 тис.грн. ( 500,0 тис.грн. –загальний фонд, 

600,0 тис.грн.- спеціальний фонд, власні надходження) Вартість харчування одного діто-дня 

з 01.01.2021 року пропонується затвердити в сумі 30,00 гривень  для груп раннього віку , та 

33,3 гривень для дошкільних груп , в тому числі за рахунок батьківської плати – 60% ( 18 

грн. та 20 грн. відповідно до розрахунку). 

        Видатки  на оплату медикаментів плануються в сумі 7,8 тис. грн., енергоносіїв-  1954,2 

тис. грн. 

 Для забезпечення загальною середньою освітою 2344 учня  та 62 дитини дошкільного 

віку Бурштинської міської територіальної громади , за бюджетною програмою 1020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» заплановано 77976,4 тис. грн., у тому 

числі : 

-  в загальному фонді – 77114,4 тис. грн.,  (освітня субвенція 56952,9 тис.грн., яка 

спрямована на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів розрахунок  проведено з врахуванням 
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виконання ст.57 Закону України “Про освіту” в частині виплати педагогічним 

працівникам надбавки за вислугу років, допомоги на оздоровлення, надання щорічної 

грошової винагороди за сумлінну працю в розмірі 25 % від посадового окладу  , 

надбавки за престижність в розмірі 5-15 %.. ) 

 - в спеціальному фонді – 862,0 тис. грн. (в тому числі бюджет розвитку –  355,0 

тис.грн. , власні надходження 507,0 тис.грн.) 

 Видатки на оплату праці  складають 73202,0 тис.грн, ( 56952,9  тис.грн. освітня 

субвенція), при даному розрахунку виникає  незабезпеченість по  заробітній платі в сумі 

2473,0 тис. грн. 

 Розрахунок видатків на харчування складає 1507,0 тис.грн. (1000,0 тис.грн. із 

загального фонду і 507,0 тис.грн. спеціального фонду ( власні надходження)). 

Видатки  на оплату медикаментів плануються в сумі 44,1 тис. грн., енергоносіїв- 

2868,3тис. грн. 

 За бюджетною програмою 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» на 2021 рік плануються видатки в сумі 3370,4 тис.грн., у тому числі видатки 

загального фонду –3190,4 тис. грн., спеціального фонду ( власні надходження 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату) – 180,0 тис.грн.  

Видатки за даною програмою плануються на фінансування: 

 міжшкільного навчально-виробничого комбінату в сумі 2027,2 тис. грн., : 

Заробітна плата з нарахуваннями складає 2117,5 тис. грн..( з них 90,3 тис. грн.. власні 

надходження)  , що складає 91,6 % потреби на рік. 

На оплату за енергоносії заплановано 110,5 тис. грн. 

Незахищенні видатки- 89,7 тис. грн. (спеціальний фонд, власні надходження) 

 Господарської групи  в сумі 344,7тис.грн. для оплати праці з нарахуваннями, що 

складає  89,4 % від потреби. 

 Централізована бухгалтерія  в сумі 708,0тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями при 

потребі 763,8 тис. грн..  

 На програму розвитку освіти 1162 « Інші програми та заходи у сфері освіти» в 

бюджеті 2021 року Бурштинської міської територіальної громади передбачено 1000,0 

тис.грн. Виконання даної пограми дасть змогу наблизити освіту до європейських 

вимірів і стандартів, створити умови для особистісного розвитку, здійснити 

комплексну інформатизацію освіти , підвищити професійний рівень педагогічних 

працівників. 

Відділ соціального захисту населення 



 27 

 Пріоритетними завданнями галузі соціального захисту населенняу 2021 році будуть: 

реалізація державної соціальної політики, спрямованої на підвищення розмірів соціальних 

стандартів і гарантій, забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення та 

розвиток соціальних і реабілітаційних послуг. 

         Планування видатків на соціальний захист населення здійснено з урахуванням 

контингенту отримувачів різних видів соціальних виплат населенню, та реальних 

можливостей міського бюджету Бурштинської територіальної громади. 

1.  «Програми соціального захисту населення Бурштинської територіальної громади на 2021 

рік» з місцевого бюджету в сумі 820,0 тис. грн. Згідно цієї програми будуть проведені 

наступні заходи : 

 - надання одноразових допомог на лікування онкохворих; 

-  надання одноразових грошових  допомог на лікування та вирішення матеріальних потреб ;               

- виплати допомоги на поховання непрацюючих громадян працездатного віку;  

  -  надання одноразових грошових допомог на лікування онкохворих дітей та дітей інвалідів 

підгрупи «А» ;  

- виплата щомісячної надбавки до пенсії ветеранам ОУН-УПА; 

- адресна допомога одиноким громадянам похилого віку до свят;  

- відшкодування на проїзд хворим на гемодіаліз;  

- відшкодування перевізникам за перевезення на міські автобуси пільгових категоріях 

громадян ; 

  -  надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг реабілітованим в розмірі 25 %;   

 -   надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг  учасникам бойових дій, ОУН-

УПА;  

  -   надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору в межах норм 

споживання ;  

 - надання пільг на оплату послуг зв’язку  ; 

- виплата фызичним особам компенсацыъ за надання соцыальних послуг згыдно Постанови 

КМУ  выд 29.04.2004 р. №558  ; 

та поштові витрати на доставку ; 

2. «Програма соціальної підримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, 

військовослужбовців і працівників правоохоронних органів,учасників бойових дій,осіб які 
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перебувають чи перебували у складі добровільчих формувань, що утворились для захисту 

незалежності,суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян,які 

залучались і брали безпосередню участь в Антитерористичній операції в районах її 

проведення на 2021 рік» з місцевого бюджету в сумі  380,0 тис. грн. 

-  Надання одноразових грошових допомог учасника АТО  при мобілізації- демобілізації ; 

- Здійснення  щомісячних виплати до 18 років загиблих (померлих) бійців – добровольців,які 

брали участь у захисті територіальних цілісності державного суверенітету на Сході України; 

- Надання матеріальної допомоги ( одноразової) особам призваним на військову службу за 

контрактом ; 

- відшкодування витрат організаціям підприємцям що надають ритуальні послуги на 

поховання учасників АТО; 

- надання пільг  з оплати вартості ЖКП ДТЕК Західенерго в розмірі 75 % від нарахованих 

платежів сім”ям учасників АТО ; 

 Враховуються також витрати на утримання відділу соціального захисту населення   

із штатною чисельністю 35 осіб за кодом 0160 «Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах,селах, об`єднаних територіальних громадах» в сумі 

6009,8 тис. грн. З яких 5932,0 тис. грн. складають витрати на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями ( 89 % від потреби) , та 77,8 тис. грн.  на  предмети , матеріали, послуги. 

 

 «Культура» 

 

 За рахунок коштів бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

здійснюється утримання  таких  закладів культури : 

 Бурштинська музична школа; 

 11бібліотек : 

 Бурштинська масова бібліотека - філіал, 

 Бурштинська міська дитяча бібліотека – філіал для дітей,  

Біблотечні установи сіл Вигівка, Бовшів, Дем’янів, Насташин, Старий Мартинів, 

Слобода, Тенетники, Сарники та Юнашків. 

 6 Будинків культури:м.Бурштин БК ім.Т.Шевченка, с.Бовшів, с.Дем’янів, с.Насташин, 

с.Тенетники, сЗадністрянськ. 

 12 клубів: с.Вигівка, с.Коростовичі,с.Куропатники,с.Куничі, с.Новий Мартинів, 

с.Озеряни, с.Різдвяни, с.Слобода , с.Старий Мартинів, с.Діброва , с.Юнашків, 

с.Сарники. 

 2 музеї: 
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 Історико етнографічний музей Берегиня, 

 Музей «Визвольних змагань». 

  Бурштинська дитяча музична школа,  

 Централізована бухгалтерія, 

  апарат управління відділу культури. 

    Для задоволення культурних потреб населення міста видатки на галузь обраховані в сумі 

14021,5тис.грн.,в тому числі загальний фонд 13656,5тис.грн. та спеціальний фонд (за 

рахунок власних надходжень бюджетних установ) у сумі 365,0тис.грн.  

    На заробітну плату заплановано 13493,5тис.грн. Заробітна плата запланована з 

урахуванням усіх обов’язкових виплат, а саме доплати за вислугу років педагогічним, 

клубним та бібліотечним працівникам, доплати за престижність праці педагогічним 

працівникам (до 5% від посадового окладу), доплати за особливі умови праці бібліотечним 

працівникам (5% від посадового окладу), а також надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення в розмірі одного посадового окладу. 

За бюджетною програмою 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2021 рік 

передбачені видатки загального фонду в обсязі 601,5тис. грн., за рахунок яких передбачено 

утримання відділу культури міської ради зі штатною чисельністю 3 штатних одиниці. 

      На створення умов для доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва для 

Дитячої музичної школи за бюджетною програмою 1100 «Надання спеціальної освіти 

школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими)» планується направити 6921,8тис.грн. з 

урахуванням контингенту учнів у кількості 325 осіб. 

 Для забезпечення задоволення потреб населення в послугах бібліотечного простору 

для  бібліотечних установ за бюджетною програмою 4030 «Забезпечення діяльності 

бібліотек» плануються видатки в обсязі 1569,3тис.грн. 

 На функціонування музеїв за бюджетною програмою 4040«Забезпечення діяльності 

музеїв і виставок» враховано 250,7тис.грн.  

На організацію діяльності будинків культури за бюджетною програмою 4060 

«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

інших клубних закладів» враховано 3803,9тис.грн.  

За бюджетною програмою 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів у галузі 

культури і мистецтва»плануються видатки на утримання централізованої бухгалтерії 

відділу культури у сумі 409,3тис.грн. 

      За бюджетною програмою 4082 «Інша заходи в галузі культури та мистецтва» 

передбачено наступні видатки: 
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 «Програма розвитку галузі культури на 2021-2023роки» в сумі 

100,0тис.грн(проведення заходів, загальнодержавних та міських свят). 

   

Фінансовий відділ 

 

За бюджетною програмою 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» передбачено 

видатки у сумі 1527,1тис.грн., за рахунок яких передбачено утримання фінансового відділу 

зі штатною чисельністю 6 штатних одиниць(оплата праці, канцтовари, обслуговування 

техніки, телекомунікаційні послуги, програмне забезпечення). 

 

Міжбюджетні відносини 

 

У проекті бюджету Бурштинської територіальної громади на 2021 рік  за рахунок 

міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція) видатки складають 56592,9тис.грн, які 

розподілені в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів.  

В проекті бюджету передбачено субвенції  бюджету Галицької міської територіальної 

громади, а саме : 

для Галицького ТЦСО на здійснення видатків для утримання самотніх людей та 

інвалідів м.Бурштин-300,0тис.грн. 

 Резервний фонд 

Керуючись статтею 24 Бюджетного кодексу України, для здійснення непередбачених 

видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання 

проекту бюджету Бурштинської територіальної громади, резервний фонд визначено в обсязі 

500,0тис.грн. 

Проєкт міського бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік є 

збалансований, пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів враховані в межах 

можливостей його ресурсної частини. 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                               Ольга Петровська 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6Y000I.html

