
БЮДЖЕТ 
БУРШТИНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ НА 2022 РІК



 Підвищення мінімальної зарплати з 6000,0 грн. до 6500,0 –
6700,0 грн.

 Підвищення посадового окладу працівникам 1-го тарифного 
розряду  з 2670,0 грн до 2893,0 – 2982,0грн.

 Кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на 
оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх 
навчальних закладів.

 Застосування програмно-цільового методу у відповідності 
до п.18

VI розділу “Прикінцевих та перехідних положень”та
ТКВКБМС(тимчасова класифікація видатків та кредитування 
для бюджетів місцевого самоврядування)



Основні параметри бюджету Бурштинської

міської територіальної громади   на 2022 рік 

ВИДАТКИ –251404,3тис. грн

Загальний фонд

168045,8тис. грн

Спеціальний фонд

83358,5 тис. грн

передача коштів із 

загального фонду до 

бюджету  розвитку

10631,7 тис. грн.

ДОХОДИ – 260404,3тис. грн

Загальний фонд

178677,5тис. грн

Спеціальний фонд

81726,8тис. грн

3



факт
2020 рік

очікув. 
2021рік

- 83691,4
тис.грн.

- 120512,0 
тис.грн.

прогноз 
2022 рік

123000,0
тис.грн.



Очікувані  доходи у 2021році Прогноз на 2022 рік

ПДФО
– 79263,7

Рентна плата
- 31,7

Акцизний податок
- 15571,5

Неподаткові 

надходження

- 1026,2

ПДФО
– 84110,7

Рентна плата
- 31,8

Акцизний податок
- 16200,0

Неподаткові
надходження
- 727,5

Всього – 120512,0 Всього – 123000,0 
+2488
+2%

+4847,0
+6%

+0,1

+628,5
+4%

-298,8
-29,1%



Очікувані  доходи у 2021році Прогноз на 2022рік

Місцеві податки
– 24609,3  в т. ч.

-- податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки

– 2517,5

-єдиний податок

- 11896,2

-плата за землю

-10195,6

Місцеві податки
– 21930,0  в т. ч.

-податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки
– 2230,0

-єдиний податок
-11800,0 

-плата за землю
-7900,0

-287,5
-11,4%

-2295,6
-23%

-96,2
+0,8%

-2679,3
-10,9%



Очікувані  доходи у 2021році Прогноз на 2022 рік

Власні надходження 

бюджетних установ 

- 2111,9

Надходження від 

відшкодування 

втрат с/г і л/г 

виробництва

– 7,2

Грошові стягнення 

- 136,6

Екологічний 

податок

-78803,5

Бюджет розвитку

- 110,3          в т.ч.

продаж землі

—103,1

Власні надходження 

бюджетних установ 

- 2204,0                           

Надходження від 

відшкодування втрат 

с/г і л/г виробництва

–

Грошові стягнення 

Екологічний податок

- 78800,8

Бюджет розвитку 

255,2 в т.ч

-продаж землі

– 255,2

Всього – 81162,4 Всього – 81260,0 +97,6

+0,1%

-+92,1

+4,4%

+2,7

+144,9

+131,4%



План на 2021рік з 
урахуванням змін

Прогноз 
2022 рік

141535,7 Заробітна плата з нарахуваннями 147217,5

30,1 Медикаменти та перевязувальні матеріали 69,1

1855,8 Продукти харчування 3435,6

10343,3 Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв

7870,1

3149,8 Пільги, допомога населенню,  1183,5

32497,2 Інші поточні видатки 7770,0

0 Резервний фонд 500,0



План на 2021 рік 
з урахуванням 

змін
181711,4

Назва розпорядника
Прогноз  
2022 рік
168045,8

54120,5 Бурштинська міська рада 31558,5

110954,3 Відділ освіти і науки 110393,5

7700,2 Відділ    СЗН  6676,2

14323,6 Відділ культури 17040,4

2313,0 Фінансовий відділ  (в.т.ч. резервний фонд, інші 

субвенції)

2377,2



Галузь                                                                                           
чисельність на 

01.01.2022

Державне управління 124 од

Освіта 737,05 од

Соціальний захист 22,75

Культура  56,2

Разом по галузях 940,0 од



2022 рік



 Основні приоритети:
 1. Харчування учнів 1-х класів, учнів з

малозабезпечених сімей, харчування дітей у
пришкільних літніх таборах, харчування вихованців
дошкільних навчальних закладах – 3435,6 тис.грн

 2.Під час літніх канікул діють оздоровчі табори при
загальноосвітніх школах міста, де здійснюється
безкоштовне харчування дітей.

 3. В школах естетичного виховання безкоштовно
навчаються діти з малозабезпечених сімей, з
багатодітних сімей, діти позбавлені батьківського
піклування, інваліди, діти учасників АТО.

 4. Забезпечено функціонування закладу позашкільної
освіти: МНВК



Освіта(за рахунок коштів місцевого бюджету) 

Утримується: 3 ліцеї, 2 гімназія, (крім оплати праці педагогічного 

персоналу, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції), 8 ДНЗ, МНВК,  

централізована бухгалтерія.

1 Оплата праці з нарахуваннями 44896,2

2 медикаменти 68,1

3 продукти харчування 3375,6

4 енергоносії 4750

5 інші видатки 1000



Здійснюється фінансування оплати праці 

педагогічних працівників : 3 ліцеї, 2 гімназії

Потреба розрахована 

на 2022 рік

60761,9

тис.грн.

Доведений обсяг 

освітньої субвенції

55031,1

тис.грн.

*Дефіцит 
2022 року

5730,8тис.грн
.



 Основні пріоритети:
 Передбачено безкоштовне зубопротезування 

пільговим категоріям населення.

 Забезпечення харчуванням хворих у 
стаціонарах лікарні.

 Забезпечення безкоштовними ліками 
пільгових категорій населення згідно з 
чинним законодавством.

 Оплата енергоносіїв



Основні напрямки:
За рахунок місцевого бюджету здійснюється фінансування міських цільових 
програм:
-Програма соціального захисту населення Бурштинської територіальної
громади на 2022 рік

-Програма соціальної підтримки 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 перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які
залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній операцій в 
районах її проведення на 2022 рік



Видатки на культуру 

Утримується: 1 музична школа,  11 бібліотек,    6 будинків 

культури,12 клубів,2 музеї

Штатна чисельність працівників культури    56,2 од.

15994,3

бібліотеки

1526,1

музеї

273,1

будинки культури

5108,8

бухгалтерія

386,4

музична школа

8699,9



Фінансова підтримка 

КП «Еко сервіс»

Заробітна плата 
працівників благоустрою 

4000,0тис. грн.




