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 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту  рішення «Про бюджет Кам'янської сільської територіальної громади на
2023 рік» 

Проект сільського бюджету на 2023 рік сформовано з урахуванням змін,  внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Показники соціальних стандартів та обсяги трансфертів з державного та місцевих  бюджетів враховано із Закону України  «Про Державний бюджет України на 2023 рік», розпорядження Закарпатської ОВА від 06.12.2022 р. № 871 «Про розподіл додаткової дотації на здійснення переданих із державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я на 2023 рік», з врахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами)  та інших нормативних  документів, що стосуються питань економічного і соціального розвитку країни та області, місцевих регіональних та державних цільових програм на 2023 - 2025 роки.
Прогноз показників сільського бюджету
за основними видами доходів та видатків на 2023 рік

Дохідна частина проекту сільського бюджету на 2023 рік розроблена на основі норм Бюджетного, Податкового кодексів України та Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік”.
При прогнозуванні дохідної частини сільського бюджету було враховано:                                         
статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків і зборів, зокрема за 2021 рік, очікувані  показники економічного і соціального розвитку громади за 2022 рік та прогнозні на 2023 рік; 
фактичне виконання дохідної частини сільського бюджету за результатами 2020-2021 років та 10 місяців поточного року;
продовження на 2023 рік дії тимчасової норми щодо підвищеного на 4 % нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів;
періоди дії воєнного стану в Україні та його вплив на соціально-економічний розвиток територіальних громад;
ставки акцизного податку на пальне, які визначені Законом України «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану».

В цілому, показник  доходів сільського бюджету на 2023 рік обраховано в сумі 46 638 400  грн., у тому числі :
доходи загального фонду       – 17 834 100 грн.;
доходи спеціального фонду    – 1 679 900 грн.;
          базова дотація                          – 26 350 900 грн.;
          додаткова дотація на здійснення переданих із державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 773 500 грн.;   
          освітня субвенція з державного бюджету_____________грн.;  
          субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  __________ грн..  

Прогнозний показник  доходів загального фонду   сільського бюджету (без трансфертів) на 2023 рік збільшується на 6%,  у порівнянні із затвердженим планом доходів на 2022 рік , та на 14 % до очікуваного виконання за 2022 рік.
Податок на доходи фізичних осіб і надалі залишається найвагомішим джерелом доходів сільського бюджету у наступному році і,  питома вага його в доходах загального фонду бюджету (без трансфертів), складатиме  – 55,6 %. За статтею 64 Бюджетного кодексу  України норматив зарахування до сільського бюджету податку на доходи фізичних осіб і на 2023 рік залишається на рівні 64,0 %  від загального обсягу надходжень, що справляється на території Кам’янської територіальної громади.
Надходження  податку на доходи фізичних осіб зпрогнозовано за даними Центру обслуговування платників Іршавської  державної податкової інспекції ГУ  ДПС у Закарпатській області та за даними звітності органу Держказначейства, у сумі 9 925 000 грн., що становить 104 % очікуваних надходжень за 2022 рік.
Основним фактором, який впливає  на зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб є зростання розміру мінімальної заробітної з розміру 6 500 грн. на 1 січня 2022 року  до розміру 6 700 грн. з 1 січня 2023 року.  Також, додатковим джерелом збільшення надходжень податку будуть слугувати надходження за рахунок проведеної роботи щодо скорочення податкового боргу та легалізації виплати заробітної плати найманим працівникам суб’єктами господарювання.  
У складі  надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2023 рік враховано також:
- податок на доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати у сумі  5 100 000 грн.;
- податок на доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плати у сумі  380 000 грн.;
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування у сумі 35 000 грн.
	Розрахунок показника рентної плати за використання лісових ресурсів на 2023 рік здійснено з урахуванням очікуваних надходжень (нарахувань)  такої рентної плати у поточному році, термінів сплати, а також аналізу динаміки надходжень у попередніх періодах та без застосування індексації ставок, визначених в абсолютних значеннях. Об`єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів є  деревина, заготовлена  в порядку рубок головного користування лісогосподарськими підприємствами.
Обсяг надходжень рентної плати до сільського бюджету у 2023 році прогнозується у сумі 95 000 грн.
         Надходження акцизного податку від реалізації підакцизних товарів (алкогольних і тютюнових виробів) прогнозуються у розмірі 840 000 грн., що на 29 відсотків більше очікуваного виконання за 2022 рік.  Від реалізації  пального та нафтопродуктів очікувані  надходження у 2023 році прогнозуються у сумі 2 060 000 грн. Показники акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального на 2023 рік, порівняно із очікуваними надходженнями 2022 року зменшуються на 60 000 грн., або на 0,5 відсотка, та збільшуються до 2 000 000 грн. або у 5 разів відповідно.
	Надходження податку на нерухоме майно зпрогнозовані у розмірі 430 000 грн., що менше очікуваного виконання за 2022 рік на 32 %. Зменшення надходжень, в основному, прогнозується по сплаті такого податку фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості.
	Зарахування земельного податку з юридичних та фізичних осіб, а також орендної плати за землю прогнозується у розмірі 1 520 000 грн., що більше до очікуваних надходжень у 2022 році на 3,4 відсотка.
	Надходження єдиного податку з юридичних та фізичних осіб заплановано у сумі  2 900 000 грн., або ж  зростання такого виду платежу заплановано на рівні 8,2 відсотка до очікуваного виконання за 2022 рік.
          Надходження плати за надання адміністративних послуг на 2023 рік зпрогнозовано у сумі 16 000 грн. та 100 грн. складуть надходження від сплати державного мита.	
         Сума інших надходжень до сільського бюджету на 2023 рік буде складати 10 000 грн.
	
         Надходження до спеціального фонду сільського бюджету на 2023 рік, без врахування міжбюджетних трансфертів, плануються на загальну суму 1 679 900 грн.
	Основним джерелом доходів спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ. Загальний обсяг таких надходжень у 2023 році планується у сумі 1 609 900 грн., а саме від надходжень : батьківської плати за харчування вихованців у дошкільних навчальних закладах – 1 256 000 грн., батьківської плати за навчання учнів у школі мистецтв – 228 700 грн., батьківської плати за харчування вихованців Мідяницької гімназії – 115 200 грн. та  плати за оренду держмайна бюджетних установ – 10 000 грн.
         Надходження екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – складуть 10 000 грн. та 30 000 грн. складуть надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
	До бюджету розвитку сільського бюджету у 2023 році заплановано надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у розмірі 30 000 грн..



Видатки  сільського  бюджету
Розрахунок видатків сільського бюджету на 2023 рік здійснено на основі положень  Бюджетного кодексу України зі змінами та показників, включених до Закону України  “Про Державний бюджет України  на 2023 рік”, із врахуванням основних макропоказників соціально – економічного розвитку країни та соціальних стандартів на 2023 рік, а саме:
-  розміру  мінімальної заробітної плати з 1  січня 2023 року – 6 700 грн.  (ріст 3,1 %  до 1 січня  2022 року);
-  розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду  Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2023 року – 2 893 грн. ;
- росту індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року – 130,0 відсотків;
- прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2 589 грн., а для таких основних соціальних і демографічних груп населення :
дітей віком до 6 років – 2 272 грн.;
дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 грн.;
працездатних осіб – 2 684 грн.;
осіб, які втратили працездатність – 2 093 грн.
Також, під час формування видаткової частини сільського бюджету на 2023 рік, у повному обсязі враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ і інші комунальні послуги. 

Таким чином, загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2023 рік передбачається  у сумі 46 638 400 грн., у тому числі по загальному фонду – 43 385 000 грн., по спеціальному фонду –  3 253 400 грн. 

За рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду сільського бюджету, встановлюється профіцит по загальному фонду та дефіцит по спеціальному фонду сільського бюджету у сумі 1 173 500 грн. на обсяг коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, (спеціального фонду), у тому числі  для проведення капітальних видатків, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі _________ грн.

У проекті  сільського  бюджету на 2023 рік  передбачено надання кредитів із сільського бюджету по програмі “Власний дім”  у сумі 40 000 грн. за рахунок повернення кредитів до спеціального фонду сільського бюджету, отриманих індивідуальними сільськими забудовниками у минулих звітних періодах. 

Видатки на оплату праці по установах, які будуть фінансуватися із сільського бюджету,  складуть 26 251 300 грн., що складає 60,5 % загального обсягу видатків по загальному фонду. 
Видатки по галузі «Державне управління» передбачено у сумі 9 370 400  грн., у тому числі видатки на оплату праці працівників органу місцевого самоврядування складуть 6 530 400 грн.
Також, передбачено спрямування коштів на капітальні видатки у розмірі 300 000 грн., у тому числі 30 000 грн. за рахунок надходжень до бюджету розвитку на фінансування робіт по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень Кам'янської сільської ради по вул. Українській, 1 в с. Кам'янське Берегівського району».

На утримання фінансового відділу передбачається спрямувати 580 100 грн., у т.ч. на оплату праці – 430 400 грн. 

У викатках бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік передбачаються видатки на реалізацію завдань місцевої програми для виплати одноразових допомог дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років.

На фінансування галузі «Освіта» у сільському бюджеті заплановано 30 930 570 грн., у тому числі по загальному фонду 28 970 670 грн., по спеціальному фонду – 1 959 900 грн.
          По галузі “Освіта” передбачаються також видатки на  утримання Сілецької дитячої школи мистецтв, і обсяг видатків для якої на 2023 рік, розраховано у сумі 1 532 000 грн. по загальному фонду та 228 700 грн. по спеціальному фонду (за рахунок надходження батьківської плати). 
         Загальний обсяг видатків, який буде спрямовано по загальному фонду сільського бюджету на оплату праці працівників освітянських закладів, буде складати 17 934 200 грн.	Обсяг видатків
          На оплату комунальних послуг і енергоносіїв передбачається спрямувати 5 264 900 грн.		- 	- 4 закладиОбсяг видатків, який буде спрямовано із загального фонду сільського бюджету на оплату праці працівників освітянських закладів буде складати 49 310 700
           Видатки на харчування вихованців дошкільних установ у 2022 році прогнозуються у сумі 1 570 000 грн., із них за рахунок місцевого бюджету –314 000грн. (Вартість харчування 1 діто/дня  прогнозується у сумі 45 грн.).
Видатки на харчування учнів ЗЗСО у 2022 році прогнозуються у сумі 384 000 гр. (Вартість харчування 1 діто/дня у ЗЗСО буде складати  40 грн. та у Мідяницькій гімназії – 45 грн.).		В	
У видатках загального фонду, також заплановано видатки, що здійснюватимуться за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, зокрема фінансування оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів у сумі ____________ грн. Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, передбачена у сумі __________ грн., із яких __________ грн. передається до спеціального фонду для придбання засобів корекції. За рахунок коштів додаткової дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, спрямовано кошти в сумі 773 500 грн. на оплату праці з нарахуваннями технічним працівникам загальноосвітніх закладів.
Обсяг видатків спеціального фонду в галузі освіти за рахунок власних надходжень бюджетних установ, буде складати 1 599 900 грн., (батьківська плата за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах,  Мідяницькій гімназії та плата за навчання учнів у дитячій школі мистецтв). 

По галузі «Охорона здоров’я» передбачено видатки  по загальному фонду у сумі 844 900 грн., із них:  
- 744 900 грн. на оплату енергоносіїв, що будуть споживатися 5-ма лікарськими амбулаторіями та 2-ма ФаПами.
- 100 000 грн. на фінансування місцевої Програми “Забезпечення пільговим відпуском лікарських засобів окремим групам населення та за певними категоріями захворювань у разі амбулаторного лікування мешканців Кам’янської сільської ради на 2021 – 2023 роки”.

По галузі «Соціального захисту та соціального забезпечення» заплановано видатки по загальному фонду на  суму 1 257 480 грн., в тому числі:

- 755 500 грн. на утримання КУ «Центр надання соціальних послуг», з яких - 565 200 грн. передбачається спрямувати  на оплату праці;

- 100 980 грн. на видатки Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслугоування і потребують сторонньої допомоги на 2021-2023 роки; 

 - 401 000 грн. на реалізацію завдань і цілей місцевої програми “Турбота” (для надання одноразових грошових допомог малозабезпеченим громадянам за їх зверненням).

Обсяг видатків на “Культуру і мистецтво” по загальному фонду передбачено у сумі 1 175 600 грн., у тому числі видатки на оплату праці працівників КЗ «Центр культурних послуг» – 791 100 грн.. Видатки спеціального фонду будуть складати 23 500 грн.

На реалізацію завдань і цілей місцевої програми “Власний дім” у 2023 році передбачається спрямувати 40 000 грн. за рахунок повернених кредитних коштів, наданих індивідуальним сільським забудовникам у минулих звітних періодах.  

Видатки на “Житлово – комунальне господарство” передбачено у розмірі 1 390 000 грн, з них видатки на оплату вуличного освітлення складуть 1 040 000 грн.. По спеціальному фонду видатки будуть складати 100 000 грн. на фінансування робіт по облаштуванню ігрового майданчику біля адмінбудівлі сільської ради.

На поточне утримання вулиць і доріг комунальної власності передбачається спрямувати 650 000 грн., з них 100 000 грн. буде спрямовано на виконання капітальних робіт.

На виконання робіт по природоохоронних заходах, за рахунок надходжень коштів до цільового фонду (екологічного податку), передбачається спрямувати 10 000 грн.

На видатки по Програмі здійснення заходів із землеустрою,  передбачено  70 000 грн., у тому числі 30 000 грн.  за рахунок надходжень до спеціального фонду сільського бюджету від відшкодування втрат сілськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Також,  в проекті бюджету на 2023 рік  передбачено  видатки у сумі 9 400 грн. для сплати  Кам`янською сільською радою членських внесків до Всеукраїнської Асоціації міст України.
За рахунок коштів що передаються із загального фонду до бюджету розвитку передбачається реалізація наступних інвестиційних проектів:
- Будівництво багатофункціонального спортивного стадіону на закріпленій за Кам'янською сілською радою земельній ділянці за адресою: с.Камянське, вул.Мукачівська, б/н, Берегівського району, Закрпатської області (І, ІІ, ІІІ, ІV черги). – 100 000 грн.;
- Будівництво спортивного комплексу з плавальним басейном по вул.Шкільній, 27 в с.Сільце, Берегівського району Закарпатської області – 100 000 грн.;
- Реконструкція з добудовою будівлі літ.В під центр безпеки громадян по вул.Центральна, 71 а, с.Кам′янське, Берегівський район, Закарпатська обл. – 100 000 грн..
           Обсяг резервного фонду сільського бюджету передбачається в розмірі 50 000 грн., що складає  0,11  відсотків обсягу видатків загального фонду бюджету.
Міжбюджетні трансфетри 
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надається сільському бюджету у 2023 році з державного бюджету та інших місцевих бюджетів, передбачено у 
сумі 27 124 400 грн., у тому числі:
	базова дотація у сумі 26 350 900 грн.;
	дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 773 500 грн.
	дотація з обласного бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів – ______ грн.;
	освітня субвенція у сумі __________ грн.;
	субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – _________ грн.

        

Начальник відділу                                                  Оксана СИМЧИК

