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код бюджету

І.Загальна частина

Відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України, постанови Верховної Ради України "Про Бюджетну декларацію на 2022 - 2024 роки" від 15 липня 2021 року №1652-ІХ, підпункту 16 пункту 4 Положення про фінансове управління Червоноградської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Червоноградської районної державної адміністрації від 16 квітня 2021 року №5, розроблено прогноз районного бюджету на 2022 - 2024 роки (далі Прогноз).
Прогноз розроблений на основі норм чинного Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, державних та місцевих цільових програм, з метою запровадження середньострокового бюджетного планування.
Метою прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями розвитку району та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, а також забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.
Складання Прогнозу ґрунтується на принципах збалансованості, самостійності та обґрунтованості.
Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку району за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування.
Індикативні прогнозні показники районного бюджету на 2022 - 2024 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту районного бюджету на середньострокову перспективу.

ІІ. Загальні показники бюджету

Фінансовий ресурс районного бюджету сформовано виключно в межах можливостей ресурсної частини бюджету в умовах чинного законодавства з врахуванням змін, внесених до Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевого бюджету та міжбюджетних відносин.
При розробці проекту районного бюджету враховані основні принципи бюджетного процесу: максимальна мобілізація дохідних джерел і цільова спрямованість видатків місцевого бюджету. Бюджетна політика спрямована на розвиток середньострокового бюджетного планування, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів.
Дохідна частина районного бюджету по загальному фонду складається із надходжень податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 16 %, інших надходжень – 71%, орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди районними державними адміністраціями, районними радами – 13 %.
За рахунок районного бюджету забезпечується фінансування по утриманню районної ради.
Інформація щодо загальних показників бюджету на середньостроковий період наведена у додатку 1 до Прогнозу.

ІІІ. Показники доходів бюджету 

	Прогноз доходів розроблено з урахуванням основних напрямів податкової реформи та прогнозних показників економічного і соціального розвитку на 2022 - 2024 роки.

Для розрахунку використані індикативні прогнозні показники за основними видами доходів районного бюджету на 2022 - 2024 роки, які розроблено відповідно до основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку на 2022 - 2024 роки

	Основним джерелом формування дохідної частини районного бюджету є податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди районними державними адміністраціями, районними радами, та інші надходження ( 16%, 13%, та 71 % відповідно до усіх надходжень). 

Інформація щодо показників доходів бюджету на середньостроковий період наведена у додатку 2 до Прогнозу.

ІV. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

При формуванні видаткової частини бюджету у середньостроковому періоді основним прагненням було досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей районного бюджету, спрямовуючи кошти на заходи відповідно до їх пріоритетності і актуальності.
Прогнозні показники видатків районного бюджету на 2022-2024 роки розроблено на основі показників дохідної частини районного бюджету. В першу чергу в них враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ.

Кошти районного бюджету скеровуються на фінансування районної ради.
Розрахований граничний обсяг надходжень до районного бюджету не забезпечить потребу на утримання районної ради (бюджетної установи, що фінансується з районного бюджету). За умови внесення змін у чинне бюджетне та податкове законодавство, до прогнозу районного бюджету на 2022- 2024 роки будуть подані зміни протягом періоду до затвердження районного бюджету Червоноградського району на 2022рік.

Граничні показники видатків загального фонду районного бюджету головним розпорядникам коштів:
на 2022 рік на суму 100,0 тис.грн;
на 2023 рік на суму 105,3 тис.грн;
на 2024 рік на суму 110,5 тис.грн.
Інформація щодо показників видаткової частини місцевого бюджету на середньостроковий період в розрізі головних розпорядників коштів наведена у додатку 6 до Прогнозу.

Граничні показників видатків місцевого бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету:
на 2022 рік на суму 100,0 тис.грн;
на 2023 рік на суму 105,3 тис.грн;
на 2024 рік на суму 110,5 тис.грн.
Інформація щодо показників видаткової частини місцевого бюджету на середньостроковий період за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведена у додатку 7 до Прогнозу.

V. Інші положення та показники прогнозу бюджету

При складанні Прогнозу застосовані такі основні макропоказники економічного і соціального розвитку України: 

Найменування показника, одиниця виміру
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), відсотків
106,2
105,3
105,0
Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), відсотків
107,8
106,2
105,7
До Прогнозу додаються:
додаток 1 "Загальні показники бюджету";
додаток 2 "Показники доходів бюджету";
додаток 3 "Показники фінансування бюджету на 2022-2024 роки";
додаток 6 "Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів";
додаток 7 "Граничні показники видатків міського бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету";
додаток 9 "Показники бюджету розвитку";
додаток 10 "Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проєктів"
додаток 12 "Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам".
У Прогнозі відсутня інформація для заповнення додатків:
4 "Показники місцевого боргу";
5 "Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій";
8 "Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету";
11 "Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів".

Конкретні показники обсягу видатків на 2022-2024 роки будуть уточнюватись залежно від прийнятих нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень районної ради, що впливають на показники районного бюджету у середньостроковому періоді.

Начальник фінуправління                                Галина ЛЕОНОВА


