
Прогноз   бюджету  Баранівської 
міської ОТГ на  2021 -2023 роки

30.09.2020



Показники 
 

2021 рік 2022 рік  2023 рік 

Мінімальна заробітна плата: 
– з 01 січня року (гривні)  6000  6700  7176 

– з 01 липня року (гривні) 6500    

– темпи росту  по відношенню до 
5000,00 тис. грн. (відсоток) 

30  3,1  7,1 

Посадовий оклад працівника І тарифного 
розряду Єдиної тарифної сітки: 
– з 01 січня року (гривні)  2670  2983  3195 

– з 01 січня року (гривні) 2893    

– темпи росту (відсоток)  27,4  3,1  7,1 

               СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ   2021 - 2023

+20% до 5,0 тис. грн.



Ріст доходів  за  2017 - 2019 рр.
 (загальний та спеціальний фонд) /проєкт 2020   млн. грн. 

131,5

10,9

157,1

10,4

184,1

17,9

157,2

17,9

182,2

5,6

+16%



Зростання  обсягів  базової  дотації 2017 – 2020 та 
прогноз на 2020 рік, млн. грн.

8674.2
10582

11946.5

15033.8

25371.6

+33,2 

+ 68,7%



38,2 37,1
42,6

49,2

77,3

+77,3 %

Зростання обсягу освітньої 
субвенції 2017 - 2020  рр. та проєкт 
на  2021, млн. грн.

-185 класів/388,5 ставки/2982 учнів/
- щільність учнів -5,06
- кількість шкіл -12
- кількість  дитсадків -14
- кількість класів -163+22 (Першотравенськ)
- відсоток сільського населення  - 35,9 (був 48)
- 16 ГПД перейде на фінансування субвенцією  (ст.   
24 ЗУ «Про освіту» (2,0 млн. грн. з с.Першотравенськ)



Власні6424
3,7 35%

Трансферт
и119810,9 

65%

Співвідношення 
власні/трансферти 2019

Власні7
5000 
51%

Трансферт
и72981,6 

49%

Співвідношення 
власні/трансферти 2020

Власні79
,544%

Трансферт
и102,7056%

Проєкт
власні/трансферти 2021

Власні доходи 
зростають по 
відношенню до 
трансфертів !!!



А що з 
видатками??



125,8
148,3

158,0 151,7

180,5+17% мінімум 

Ріст видатків загального  фонду  2017 -2020  та прогноз на 
2021,тис. грн.



Прогнозні позитиви бюджету 2021 року:

1.Доведеного обсягу освітньої субвенції (77,0 млн. грн. ) вистачило б 
навіть на виплату грошової винагороди працівникам освітньої галузі.
У 2020 обсяг субвенції з Першотравенськом включно  - 57,3 млн. грн. 
Прогноз  2021 - 68,8 млн. грн

2.Базова дотація надійшла у обсязі на 10,0 млн. грн. більше,що дасть 
можливість забезпечити фінансування  дошкілля громади та видатків 
на енергоносії.

3. Скасування з 01.07.2020 для платників І-ІІІ групи спрощенців 
звільнення від сплати земподатку у разі провадження діяльності з 
надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться 
на таких земельних ділянках в оренду (найм, позичку) Законом України 
від 16.01.2020 № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення 
технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». 

якщо це справді відбудеться і не є 
частиною PR – company (перед 

виборами дати усім усе  і водночас  
нікому нічого).



- ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку 
(крім ставок екологічного податку за викиди двоокису вуглецю та за 
скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти) збільшено на 11,6%;

- об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, є об’єкти житлової або нежитлової нерухомості, які 
здаються їх власниками не тільки в оренду, лізинг, позичку, а й за 
іншими цивільно-господарськими договорами;

-  залишки коштів за освітньою субвенцією, не використані протягом 
наступного бюджетного періоду, вилучаються до державного бюджету 
(стаття 1032 Кодексу);

- розподіл 50% обсягу додаткової дотації на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я між місцевими бюджетами здійснюється за підсумками

     першого півріччя за результатами виконання місцевих бюджетів (стаття   
     1036Кодексу) (як акцизи на пальне)



Прогнозні негативи бюджету 2021 року:
- наявність нелегальних трудових відносин;

- з  23 травня 2020 року Законом України від 16.01.2020 № 466-IX 
збільшено граничний обсяг доходу для платників, що перебувають 
на спрощеній системі оподаткування та сплачують єдиний податок:

 І групи - з 300 тис. грн. до 1 млн. грн.; 
ІІ групи – з 1,5 млн. грн. до 5 млн. грн.; 
ІІІ групи – з 5 млн. грн. до 7 млн. грн.

                              

  


