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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту  сільського бюджету на
2021 рік 

Проект сільського бюджету на 2021 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 бюджету враховано із Закону України  “Про Державний бюджет України на 2021 рік” з врахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік та інших нормативних  документів, що стосуються питань економічного і соціального розвитку країни та області, регіональних та державних цільових програм на 2021 - 2023 роки.
Прогноз показників сільського бюджету
за основними видами доходів та видатків на 2021 рік
Дохідна частина проекту сільського бюджету на 2021 рік розроблена на основі норм Бюджетного, Податкового кодексів України та проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.
При прогнозуванні доходної частини сільського бюджету враховано основні показники економічного і соціального розвитку громади на 2021 рік, фактичне виконання доходів за 2019 рік та очікуване виконання за 2020 рік.
Обсяг фінансового ресурсу загального фонду сільського бюджету на 2021 рік прогнозується в сумі 72 948 900 грн., 
 із них: базова дотація у сумі – 17 203 400 грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 2 908 600 грн., освітня субвенція з державного бюджету – 40 910 100 грн., субвенції з обласного бюджету – 186 900 грн., податки, збори та інші доходи (обов’язкові платежі) у сумі – 10 873 600 грн., що складає 112,9 відс.  загальної суми   очікуваних надходжень за 2020 рік. 
Обсяг надходжень до загального фонду (без трансфертів)  сільського бюджету прогнозується у сумі  10 873 600 гривень. 
Податок на доходи фізичних осіб буде найвагомішим джерелом доходів сільського бюджету у наступному році і  питома вага його в доходах загального фонду бюджету (без трансфертів) складатиме  – 64,0 відс. Згідно із статтею 64 Бюджетного кодексу  України норматив зарахування до сільського бюджету податку на доходи фізичних осіб становить 60,0 відс. від загального обсягу надходжень, що справляється на території Кам’янської ОТГ.
На 2021 рік  податок на доходи фізичних осіб спрогнозовано за даними Іршавського віділення Хустської ДПІ Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області, у сумі 6 191 800 грн., що становить 105 відс.  очікуваних надходжень за 2020 рік.
Основним фактором, який вплинув на зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб -  підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6 000 грн. та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС до 2 670 грн. 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 2021 рік враховано також:
- податок на доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати у сумі  5 957 900 грн.;
- податок на доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плати у сумі          104 300 грн.;
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування у сумі 129 600 грн.
	Надходження акцизного податку від реалізації підакцизних товарів (алкогольних і тютюнових виробів) прогнозуються у розмірі 300 000 грн., та 1 200 000 грн. від реалізації пального та нафтопродуктів, що більше від очікуваних надходжень за 2020 рік на 25 %.
	Надходження податку на нерухоме майно спрогнозовані у розмірі 346 600 грн., що більше очікуваного виконання за 2020 рік на 11,7 відсотка.
	Зарахування земельного податку з юридичних та фізичних осіб, а також орендної плати за землю прогнозується у розмірі 760 000 грн.
	Надходження єдиного податку з юридичних та фізичних осіб заплановано у сумі 2 045 000 грн.
	Сума інших надходжень до сільського бюджету на 2021 рік буде складати 30 200 грн.

	Надходження до спеціального фонду сільського бюджету на 2021 рік, без врахування міжбюджетних трансфертів, плануються на загальну суму 866 300 грн.
	Основним джерелом доходів спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, а саме батьківська плата за харчування вихованців у дошкільних навчальних закладах – 700 800 грн., батьківська плата за навчання учнів у школі мистецтв – 78 000 грн. та  плата за оренду держмайна бюджетних установ – 45 000 грн. Надходження екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – складуть 2 500 грн.
	До бюджету розвитку сільського бюджету у 2021 році заплановано надходження коштів від продажу земельних ділянок у розмірі 30 000 грн. та 10 000 грн. надходження коштів пайової участі для розвитку інфраструктури населених пунктів об’єднаної територіальної громади.




Видатки  сільського  бюджету
Розрахунок видатків сільського бюджету на 2021 рік здійснено на основі положень  Бюджетного кодексу України зі змінами, показників, включених до Закону України “Про Державний бюджет України  на 2021 рік”, із врахуванням основних макропоказників соціально – економічного розвитку регіону, а саме:
- підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року 6000 грн., з 1 грудня 2021 року – 6 500 грн. (ріст 20 % до грудня 2020 року);
- підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня -  2 670 грн., з 1 грудня – 2 893 грн. (ріст до грудня 2020 року – 20 %);
- росту індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року – 107,3 відсотка.
Таким чином, загальний обсяг видатків сільського бюджету передбачено в сумі 72 948 900 грн., у тому числі по загальному фонду – 71 097 600 грн., по спеціальному фонду – 1 831 300 грн.
Видатки на оплату праці по установах, які будуть фінансуватися із сільського бюджету складуть 53 952 900 грн. ( крім закладів охорони здоров’я).
У проекті сільського  бюджету на 2021 рік передбачено надання кредитів із сільського бюджету по програмі “Власний дім” у сумі 20 000 грн. та профіцит по загальному фонду та дефіцит по спеціальному фонду у сумі 965 000 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 15 000 грн.
Видатки по галузі “Державне управління” передбачено у сумі 4 900 200 грн., у тому числі видатки на оплату праці складуть 3 416 200 грн.
Також, передбачено спрямування коштів на капітальні видатки у розмірі 340 000 грн., а саме на реконструкцію частини будівлі Кам’янської сільської ради під ЦНАП заплановано 300 000 грн. та на придбання комп’ютерної техніки і обладнання – 40 000 грн.
На утримання фінансового відділу передбачається спрямувати 450 700 грн., у т.ч. на оплату праці - 336 700 грн. та 10 000 грн. на придбання комп’ютерної техніки
На фінансування галузі “Освіта” у сільському бюджеті заплановано 64 434 400 грн., у тому числі по загальному фонду 63 000 600 грн., по спеціальному фонду – 1 433 800 грн.
Із сільського бюджету територіальної громади на фінансування з районного бюджету у 2021 році передаються такі освітянські заклади:
- 3 заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ст.;
- 4 заклади загальної середньої освіти І –ІІ ст.;
- 2 заклади загальної середньої освіти І ст;
- Мідяницька гімназія
із загальною штатною чисельністю педагогічного, технічного та обслуговуючого персоналу 286,76 одиниць та кількістю учнів – 1 449, та 8 дошкільних навчальних закладів із штатною чисельністю працівників – 95,9 одиниць та кількістю вихованців – 219.
          По галузі “Освіта” передбачається також утримання Сілецької дитячої школи мистецтв, обсяг видатків для якої на І півріччя 2021 року розраховано у сумі 1 470 500 грн. по загальному фонду та 78 000 грн. по спеціальному фонду (за рахунок надходження батьківської плати). Штатна чисельність педагогічного і обслуговуючого персоналу по даній установі складає 23,33 штатні одиниці і загальною кількістю учнів - 184.
         Обсяг видатків, який буде спрямовано із загального фонду сільського бюджету на оплату праці працівників освітянських закладів буде складати 49 310 700 грн.	Обсяг видатків
          На оплату комунальних послуг і енергоносіїв передбачається 2 241 100 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 ДНЗ у 2021 році прогнозуються у сумі 876 000 грн., із них за рахунок місцевого бюджету – 175 200 грн. (Вартість харчування 1 діто/дня – 25 грн.).
	
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 40 910 100 грн. Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, передбачена у сумі 44 800 грн., із яких 15 000 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 2 694 500 грн. на оплату праці з нарахуваннями технічним працівникам загальноосвітніх закладів.
По галузі “Освіта” передбачається спрямування коштів на капітальні видатки, а саме на об’єкти:
- Капітальний ремонт даху будівлі Кам’янського дошкільного навчального закладу (ясел – садка) загального розвитку в с. Кам’янське, вулиця Борканюка, 1 “А” Іршавського району Закарпатської області – 40 000 грн.;
- Будівництво спортивно – рекреаційного комплексу Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської області в селі Кам’янське по вулиці Мукачівській, 4 – 600 000 грн.
Обсяг видатків спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ, буде складати 778 800 грн., (батьківська плата за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах,  Мідяницькій гімназії та дитячій школі мистецтв).
Видатки на галузь “Охорона здоров’я” передбачено по загальному фонду у сумі 556 200 грн., із неї:
214 100 грн. на оплату енергоносіїв, що будуть споживатися 5-ма лікарськими амбулаторіями та 2-ма ФаПами.

За рахунок субвенції, передбаченої з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, на відшкодування вартості лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у 2021 році передбачається спрямувати 142 100 грн. (кількість хворих, які стоять на обліку як інсулінозалежні – 36 чоловік).
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” - 200 000 грн.

По галузі “Соціального захисту та соціального забезпечення” заплановано видатки по загальному фонду на загальну суму 150 000 грн. на реалізацію завдань і цілей місцевої програми “Турбота”.

Обсяг видатків на “Культуру і мистецтво” по загальному фонду передбачено у сумі 1 139 000 грн., у тому числі видатки на оплату праці працівників установ цієї галузі – 889 300 грн. Наразі, на фінансування з районного бюджету до сільського бюджету передаються 2 будинки культури, 3 клубні установи та 4 бібліотеки із загальною штатною чисельністю – 11 одиниць.

На “Фізичну культуру і спорт” передбачаються видатки по загальному фонду у сумі 15 900 грн. по Програмі   “Розвиток спортивно – масової роботи”.

На реалізацію завдань і цілей місцевої програми “Власний дім” у 2021 році передбачається спрямувати 20 000 грн.

Видатки на “Житлово – комунальне господарство” передбачено у розмірі 980 000 грн., у тому числі по загальному фонду 935 000 грн. та спецфонду – 45 000 грн.
Видатки бюджету розвитку по спеціальному фонду будуть складати 40 000 грн.
На поточне утримання вулиць і доріг комунальної власності передбачається спрямувати 150 000 грн.
На виконання робіт по природоохоронних заходах, за рахунок надходжень коштів до цільового фонду, передбачається спрямувати 2 500 грн.
У видатках сільського бюджету, також враховано передачу коштів міському бюджету Іршавської територіальної громади на спільне утримання закладу охорони здоров’я вторинної ланки, а саме на часткову оплату комунальних послуг і енергоносіїв Іршавської райлікарні у 2021 році у розмірі 150 000 грн.


Міжбюджетні трансфетри
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надається сільському бюджету у 2021 році з державного бюджету та інших місцевих бюджетів, передбачено у 


сумі 58 917 600 тис. грн., у тому числі:
	базова дотація у сумі 17 203 400 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 617 200 грн.
	освітня субвенція у сумі 40 910 100 грн.;
	субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 44 800 грн.

        	-  Інші субвенції (з обласного бюджету) в сумі 142 100 грн.
Обсяг міжбюджетного трансферту, що передається із сільського бюджету до міського бюджету Іршавської територіальної громади, як “Інша субвенція” передбачено у сумі 150 000 грн.

Головний бухгалтер                                                     Олеся Малинкович

