
 
                                       БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                     РІШЕННЯ 
  
                                               25 сесія 8 скликання  
 
 23 грудня 2021 року                                                                             № 1388  
 
Про бюджет Баранівської міської 
територіальної громади на 2022 рік  
 
(06511000000) код бюджету  
 
На підставі Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового 
кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, 
економічного розвитку, транспорту і зв’язку,  Баранівська міська рада 
 
 ВИРІШИЛА  
 
1.Визначити на 2022 рік: 
 1) Доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 245868234 гривень, в 
тому числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади 
238361319 гривень, доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної 
громади 7506915 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення. Затвердити 
інші субвенції з місцевих бюджетів бюджету Баранівської міської територіальної 
громади згідно з додатком № 1.1 до цього рішення.  
 
2) Видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 244445371 гривень, в 
тому числі видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади 
217025737 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міської 
територіальної громади 27419634 гривень, згідно з додатком № 3 до цього 
рішення.  
 
3) Профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 
21335582 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із 
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з 
додатком № 2 до цього рішення.  
4) Дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади в 
сумі 19912719 гривень, з них:  
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 
21335582 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із 
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду); 



 - профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 
1422863 гривень, напрямом використання якого визначити погашення місцевого 
боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО, згідно з 
додатком № 2 до цього рішення.  
5) Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету у сумі 1000 гривень, що 
становить 0,0004 відсотка видатків загального фонду бюджету міської 
територіальної громади визначених цим рішенням.  
6) Резервний фонд міського бюджету у сумі 10000 гривень, що становить 0,004 
відсотка видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, 
визначених цим рішенням. 
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету 
міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців 
за бюджетними програмами, згідно з додатком № 3 до цього рішення.  
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4. 
4. Надати право виконавчому комітету Баранівської міської ради, у разі 
затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах 
бюджету міської територіальної громади, вносити зміни до 
доходів/фінансування та видатків бюджету міської територіальної громади, за 
погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету та 
комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку, з 
наступним затвердженням наступною сесією міської ради.  
5. Затвердити в складі видатків бюджету міської територіальної громади кошти 
на реалізацію місцевих/регіональних програм на загальну суму 18488300 гривень 
згідно з додатком №5. 
6. Визначити на 2022 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, 
захищеними видатками бюджету міської територіальної громади видатки 
загального фонду на:  
- оплату праці працівників бюджетних установ; 
- нарахування на заробітну плату; 
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;  
- забезпечення продуктами харчування;  
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;  
- обслуговування місцевого боргу;  
- соціальне забезпечення; 
 - поточні трансферти місцевим бюджетам.  
7. Надати право відділу фінансів Баранівської міської ради у межах поточного 
бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово 
вільних коштів бюджету міської територіальної громади на вкладних 
(депозитних) рахунках у банках, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу 
України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про 
затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 
бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з 
подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.  
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право 
відділу фінансів Баранівської міської ради отримувати у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів 
міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального 



фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 
користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного 
бюджетного періоду. 
9. Установити, що джерелами формування загального фонду бюджету міської 
територіальної громади на 2022 рік у частині доходів є надходження, визначені 
статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 
101 Бюджетного кодексу України.  
10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 
міської територіальної громади на 2022 рік:  
- у частині доходів є надходження, визначені пунктами 1, 4, 4-1, 6, 12 статті 69.1 
Бюджетного кодексу України;  
- у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 
71 Бюджетного кодексу України.  
11. Головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету:  
1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 
чинності цього рішення;  
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;  
3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, 
а саме:  
- публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними 
програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим 
рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством 
фінансів України, до 15 березня 2023 року;  
- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів;  
4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;  
5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для 
кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних 
асигнувань;  
6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 
теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 
зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за 
кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним 
розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;  
7) до закінчення першого кварталу 2022 року внести пропозиції щодо 
приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених 
асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши 
при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо 
утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та 
здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на 
премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в 



межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у 
кошторисах;  
8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання 
пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в 
першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов 
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за 
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ 
та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;  
9) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної 
плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної 
плати;  
10) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних 
закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими 
заробітної плати в річному вимірі;  
11) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та 
детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування 
(та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та 
вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також 
тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти 
з бюджету міської територіальної громади; 
 12) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції міській раді щодо 
внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх 
дії.  
12. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних 
програм здійснюється за порядками, які затверджуються міською радою.  
13. Надати право виконавчому комітету Баранівської міської ради приймати 
рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або 
надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, від одного головного 
розпорядника бюджетних коштів до іншого, за погодженням з постійною 
комісією з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку, відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
14. Надати право виконавчому комітету Баранівської міської ради приймати 
рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 
головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків 
бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи 
резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення 
обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо 
за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною 
комісією з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 
транспорту і зв’язку, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу 
України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
15. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року. 
16. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  
17. Забезпечити публікацію рішення в 10 денний строк з дня його прийняття, 
відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України. 



18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 
транспорту і зв’язку. 
 
 
Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 



Пояснювальна записка  
до оцінки доходів, видатків та фінансування  бюджету 

Баранівської міської   територіальної громади на 2022 рік  
 

                       Доходи місцевого бюджету 

Показники дохідної частини міського бюджету на 2022 рік розроблені 
на базі  чинних  Бюджетного та Податкового кодексів України з урахуванням 
змін і доповнень.  

При прогнозуванні  дохідної частини  бюджету міста на наступний рік  
було враховано: 

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних 
надходжень податків та зборів, зокрема за 2020 рік (з урахуванням 
надходжень по Першотравенській селищній раді),  очікувані надходження 
за 2021 рік. 

- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2018 - 2020 
років та 11 місяців 2021 року, норми чинного Бюджетного та Податкового 
кодексів України при обчисленні податків та зборів, враховуючи при цьому 
нормативи їх зарахування до відповідних бюджетів; 

- зміни податкового та бюджетного законодавства; 

- інші показники. 

В цілому, показник доходів  бюджету на 2022 рік обраховано в сумі 
149423,6 тис.  грн, у тому числі: 

  загальний фонд – 141916,7 тис. грн.; 

  спеціальний фонд –7506,9 тис. грн.. 

Показники надходжень до місцевого бюджету: 
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Прогнозні показники доходів міського бюджету на 2022 рік, у порівнянні 
до плану зі змінами на 2021 рік, збільшено на 18791,7 тис. грн або на 14,4% (до 
очікуваних на 45046,  9 тис. грн. , або на 46,3%), у тому числі по: 

 загальному фонду – збільшується на 36107,1 тис. грн або на 34,1% 
(до очікуваних на 50916,7 тис. грн або на 55,9%); 

 спеціальному фонду – зменшується  на 17315,4 тис.  грн або на 69,8% 
(до очікуваних на 3653,1 тис. грн або на 32,7%). 

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на 
доходи фізичних осіб, що становить 72,3 % від показника доходів загального 
фонду 2022 року. 
     Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 
наступний рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати 
праці, рівня середньої заробітної плати , розміру мінімальної заробітної плати 
на 2022 рік, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб. Ріст 
надходжень 2022 року становить майже 182,1 %  до очікуваного показника 2021 
року. 
      Основні чинники , які вплинуть на надходження податку на доходи 
фізичних осіб : 
- Збільшення зарахування ПДФО на 4% за рахунок відповідного зменшення 

до державного бюджету. Тобто у 2022 році до міського бюджету буде 
зараховуватися не 60% , а 64% податку на доходи фізичних осіб; 

- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб; 
Значне зростання показника відбудеться за рахунок зростання мінімальної 
заробітної плати з 01.12.2021 до 6500 грн. та з 01.10.2022 до 6700 грн., що в свою 
чергу призведе до зростання фонду оплати праці . 

- легалізація виплати заробітної плати. 
Динаміка надходжень по ПДФО за 2020-2022 роки, тис.грн. 

 

 
 
Враховані в бюджеті показники податку та збору на доходи фізичних 
осіб на 2022 рік, становлять: 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, 
із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (11010100) – 
97934,2 тис. грн., або 95,4 % від загальної суми ПДФО ; 

- податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення , грошових 
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами 
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рядового і начальницького складу , що сплачується податковими агентами  
(11010200)  – 1300 тис. грн. ( 1,3 % ); 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, 
із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (11010400)  - 2700,0 
тис. грн. (2,7 %); 
податок на доходи фізичних осіб , що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування (11010500) – 650,0 тис. грн. (0,6%). 

 Розрахунок показника рентної плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів на 2022 рік здійснено із врахуванням 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; деревина, заготовлена під час проведення заходів щодо 
поліпшення якісного складу лісів, використання корисних властивостей лісів та 
інше. 

Починаючи з 01.01.2019 року, рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів зараховується у пропорціях: 37% - до загального фонду 
державного бюджету, 26% - до спеціального фонду державного бюджету та 37% 
- до доходів місцевих бюджетів. 

        Показники рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів до місцевого бюджету на 2022 рік складають 4000,0 тис.грн., 
порівняно із очікуваним показником 2021 року збільшується на 884,0тис. грн. 
або на 28,4 відсотка. Тобто, рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування  (13010100) становить 1450,0 тис. грн., рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів ( крім рентної плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування ) – 2550,0 тис. грн. 

Динаміка надходжень рентної плати за спец,використання лісових 
ресурсів до бюджету міської ради,тис.грн.   
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 Розрахунок рентної плати за видобування корисних копалин 
загальнодержавного та місцевого значення на 2022 рік здійснено з урахуванням 
динаміки надходжень за попередні роки, прогнозного індексу цін виробників у 
добувній промисловості і розробленні кар’єрів (крім застосування їх до рентної 
плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних 
копалин), а також тенденції видобутку (погашення) корисних копалин та діючих 
ставок. 

Починаючи з 2019 року, рентна плата за видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для 
видобування нафти, природного газу та газового конденсату) зараховується у 
розмірі 5% до доходів місцевих бюджетів, також до місцевих бюджетів у 
повному обсязі зараховується рентна плата за видобування корисних копалин 
місцевого значення. В 2022 році очікуємо даних надходжень, відповідно, 12,0 
тис. грн. та 75,0 тис. грн., порівняно із очікуваним показником за 2021 рік, 
збільшуються на 29,3 тис. грн або на 50,8 відсотків.  

 Показник надходжень акцизного податку на 2022 рік становить 
4330,0 тис. гривень.  

Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначені по діючому 
законодавству, що передбачає зарахування надходжень з алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів до бюджетів місцевого самоврядування в обсязі 1500,0 тис. 
грн, порівняно із очікуваним показником на 2021 рік збільшуються на 75,0 тис. 
грн або на 5,3 відсотка. 

Починаючи з 01.01.2017 року 13,44% акцизного податку з виробленого в 
Україні та ввезеного на митну територію України пального зараховуються до 
загального фонду бюджетів місцевого самоврядування. 
 Показники акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на 
митну територію України пального на 2022 рік, порівняно із очікуваними 
надходженнями 2021 року, збільшуються на 10,0 тис. грн або на 1,6 відсотка, 
та на 140,0 тис. грн або на 6,8 відсотка відповідно. 
Динаміка надходжень акцизного податку до бюджету міста, тис.грн.: 
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Розрахунок податку на майно, зокрема, плати за землю на  2022 рік 
проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку 
та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, а також 
із врахуванням індексації нормативно грошової оцінки земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення. 
Динаміка надходжень податку на майно плата за землю до бюджету міської 
ради,тис.грн. 
 

 
 

Прогнозний показник податку на майно (плата за землю) до місцевого 
бюджету на 2022 рік становить 9500,0 тис. грн., що більше очікуваного 
показника 2021 року на 1570,0 тис. грн. або на 19,8 відсотка. 

З 2019 року запроваджено земельний податок за лісові землі та 
встановлено ставки податку за один гектар лісових земель відповідно до статей 
274 та 277 Податкового кодексу України.  

Починаючи з 2021 року за земельні ділянки (крім земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, що використовуються для ведення 
сільськогосподарського товаровиробництва), в тому числі за земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення, що не використовуються для ведення 
сільськогосподарського товаровиробництва, юридичні особи – платники 
єдиного податку IV групи сплачують земельний податок на загальних підставах. 

 Розрахунок показника суми податку на майно (податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки) на 2022 рік проведено у розрізі об’єктів 
житлової та комерційної нерухомостей, юридичних та фізичних осіб і становить 
1132,0 тис. гривень.  

 Прогнозна сума єдиного податку на 2022 рік становить                                 
18680,0 тис. грн, і збільшується порівняно із очікуваним показником у                   
2021 році на 1880,0 тис. грн, або на 11,2 відсотка.  
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У 2019 році до четвертої групи (сільськогосподарські товаровиробники) 
віднесені фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах 
фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону 
України «Про фермерське господарство», за умови виконання сукупності вимог, 
визначених податковим законодавством. 

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 167 
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року (далі – МЗП); ІІ групи – з 1,5 млн грн до 834 розмірів 
МЗП; ІІІ групи – з 5 млн грн до 1167 розмірів МЗП. 

На збільшення надходжень єдиного податку у 2022 році має також вплив 
зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 9,3% (для платників 
І групи), мінімальної заробітної плати на 8,3% (для платників ІІ групи), індекс 
споживчих цін на 6,2% (для платників ІІІ групи) та  застосування індексації до 
нормативно грошової оцінки несільськогосподарських угідь (для платників IV 
групи).  

Довідково: мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2022 року – 
6500 грн, прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2022 
року – 2481 гривень. 
Динаміка надходжень єдиного податку до бюджету міста, тис.грн.: 

 

 
Крім вищенаведеного бюджет міста в 2022 році поповниться платою за 

надання адміністративних послуг в сумі 1345,0 тис. грн., державним митом – 
171,5 тис. грн., адміністративними штрафами – 61,0 тис. грн., іншими 
надходженнями – 25,7 тис. грн. 

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження 
бюджетних установ, кошти від продажу землі, кошти від відчуження майна, 
що перебуває в комунальній власності, екологічний податок, грошові 
стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 
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навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої 
діяльності,  що відповідно становлять 95,9%, 1,3%, 1,3%, 1,0% та 0,4% від 
показника доходів спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 рік.  

 Показник суми власних надходжень бюджетних установ на 2022 рік  
становить 7198,9 тис. гривень.  

 Показник суми коштів від продажу землі  на 2022 рік становить 
100,0 тис. грн.  

 Показник суми коштів від відчуження майна, що перебуває в 
комунальній власності на 2022 рік становить 100,0 тис. грн. 

 Показник суми екологічного податку на 2022 рік становить 78,0 тис. 
гривень. 

  грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності  становить 30,0 тис. грн.. 

   Отже,  загальна сума надходжень по спеціальному фонду складає 7506,9 тис. 
грн. в т. ч. бюджет розвитку – 200,0 тис. грн. 

                                   ВИДАТКИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  
Розрахунки обсягів видатків місцевого бюджету здійснено на основі 

положень Податкового і Бюджетного кодексів України, Наказу Міністерства 
фінансів України від 23.06.2021 №365 та інших законодавчих актів, що 
стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 
року, Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року 
Національної економічної стратегії на період до 2030 року, Бюджетної декларації 
на 2022-2024 року, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 
31.05.2021 №548, проєкту програми економічного і соціального розвитку 
Житомирської області на 2022 рік, проєкту програми соціально-економічного 
розвитку Баранівської міської територіальної громади та інших цільових 
програм, а також реалізації реформ у галузі освіти та охорони здоров’я.  

       Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 
рік» передбачено, що як і у 2021 році, у наступному бюджетному періоді кошти 
освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з 
нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, 
які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної 
загальної середньої освіти. Обсяг даної субвенції визначено на основі формули, 
виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної 
на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а 
також середньої заробітної плати вчителя. У загальному обсязі освітньої 
субвенції вдруге враховано видатки на оплату праці педагогічних працівників:  



- загальноосвітніх навчальних закладів у зв’язку із поділом класів на групи при 
вивченні окремих предметів;  

- інклюзивних класів;  

При плануванні видаткової частини міського бюджету основною метою було 
збереження соціальної спрямованості місцевого бюджету для забезпечення 
фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм.  

Обсяг видатків проекту бюджету Баранівської міської ради на 2022 рік 
визначено у сумі 244445,1 тис. грн. а саме: 

 - видатки загального фонду місцевого бюджету – 217025,4 тис. грн., у тому числі 
субвенції з державного бюджету, обласного бюджету, районного бюджету та 
бюджетів територіальних громад – 96444,3 тис. грн. (освітня субвенція – 69712,5 
тис. грн., субвенція на інклюзивну освіту – 221,7 тис.грн., базова дотація – 
25229,8 тис. грн., додаткова дотація сягнула мінімуму за останні 5 років і складає 
всього 850,7 тис. грн. інші – 429,6 тис. грн.);  

- видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 27419,6 тис. грн.  

Динаміка надання додаткової дотації  

на енергоносії освіти та медицини 2018-2022 роки млн. 

 

 

 
 

 

Зростання обсягів базової дотації 2018-2022 роки, млн. 

Ряд1; 2018 рік; 
9,5

Ряд1; 2019 рік; 
8,1

Ряд1; 2020 рік; 
3,3

Ряд1; 2021 рік; 
2,3

Ряд1; 2022 рік; 
0,9



 

     Проект бюджету розрахований з урахуванням встановлення мінімальної 
заробітної плати в розмірі 6500,00 грн. з 01.01.2022 та 6700,00грн. з 01.10.2022 
на місяць та встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду 
ЄТС у розмірі 2893,00 грн. з 01.01.2022 та 29820,00грн. з 01.10.2022 

    Видатки на оплату праці передбачено в сумі  183950,2 тис. грн., збільшення в 
порівнянні з уточненими показниками 2021 року на 5,3 % (174758,9 тис. грн.). 

        Питома вага даних видатків в загальних витратах складає 75,3 %. 

 

     За рахунок спеціального фонду видатки на оплату праці передбачено в сумі 
220,0 тис. грн. (надання спеціальної освіти мистецькими школами). В частині 
відділу благоустрою видатки на оплату праці за рахунок спеціального фонду не 
передбачаються, оскільки можлива реорганізація через створення комунального 
підприємства. 

     Видатки загального фонду на комунальні послуги та енергоносії передбачено 
включно з медициною в сумі 16604,1  тис. грн., без медицини – 13986,8 тис. грн., 

Ряд1; 2018 рік; 
10,6

Ряд1; 2019 рік; 
11,9

Ряд1; 2020 рік; 
15

Ряд1; 2021 рік; 
25,4

Ряд1; 2022 рік; 
25,2

184

16,6
14,2

оплата праці 75,3%

енергоносії та комунальні 
послуги 6,9%

інші поточні видатки 17,2%



що на 41,0 %  (4824,9 тис. грн.) більше останнього уточненого обсягу видатків у 
2021 році (11779,2). Питома вага видатків на енергоносії становить 6,8%. 

    Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями та енергоносіїв в 
загальному обсязі видатків загального фонду складає 82,8 % що на 7,8 % менше 
останнього уточненого показника видатків (90,6%). Видатки на інші статті 
розраховані виходячи з фінансових можливостей місцевого бюджету, 
враховуючи мінімальну потребу галузей та умови укладених договорів по оплаті 
послуг.  

    Капітальні видатки спеціального фонду бюджету заплановано в сумі 20112,7 
тис. грн., з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із 
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 19912,7 тис. грн., 
які направляються на придбання основних засобів, капітальний ремонт 
вуличного освітлення, доріг комунальної власності та розроблення документації 
по просторовому розвитку.  

     Додаткова дотація з державного бюджету у сумі 790,7 тис.грн. спрямована на 
розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги для КП «Баранівська 
ЦРЛ». 

По Баранівській міській раді на 2022 рік пропонуються до затвердження 
призначення  загального фонду в сумі 24049,6 тис. грн., що на 29,7% (5501,6 тис. 
грн.) більше останнього затвердженого річного плану (18548,0). На заробітну 
плату передбачено  видатки у сумі 21106,0  тис. грн., що складає 87,8% від 
загального обсягу видатків. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
передбачено видатки в сумі 2064,9 тис. грн., що складає 8,6 % від загального 
обсягу видатків. Видатки, які передбачається проводити за рахунок власних 
надходжень (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 
їх основною діяльністю, плата за оренду майна бюджетних установ) в сумі 100,0 
тис. грн., планується спрямувати на інші першочергові видатки. Капітальні 
видатки складають 1255,5тис.грн.  

 На організацію благоустрою населених пунктів громади передбачено 16368,5 
тис. грн. 

 Видатки загального фонду  на 2022 рік визначено в загальній сумі 13933,0 тис. 
грн. (більше на 3348,1 тис. грн.. до затвердженого обсягу видатків), спеціального 
фонду – 2435,5 тис. грн. Видатки на енергоносії передбачено у сумі 2555,0 тис. 
грн. (загальний фонд – 2000,0тис.грн., спеціальний - 555,0тис.грн.) при 
останньому уточненому обсязі видатків 2021 року – 1504,5 тис. грн. По 
спеціальному фонду видатки становлять 2435,5тис.грн., з них 600,5тис.грн. 
придбання основних засобів та капітальний ремонт вуличного освітлення. 

Для покриття різниці в тарифах КП «Баранівка 
міськводоканал»  передбачено видатки в сумі 400,0 тис. грн.(відшкодування 
різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 
затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої 



влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно 
обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)).  

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету за загальним фондом 
передбачено 1250,0 тис. грн. а також 2000,0 0 тис. грн. за спеціальним фондом на 
проведення капітальних ремонтів доріг комунальної власності.  

На утримання КУ «Агенція місцевого органічного розвику–АМОР» 
Баранівської міської рад»  передбачено 300,0 тис. грн.  

На природоохоронну діяльність передбачено 108,0 тис. грн.  
 
Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій 
територіальних громад – 16000,0тис.грн. (спеціальний фонд). 

За головним розпорядником «Відділ освіти Баранівської міської ради» видатки 
складають 141176,2 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 136207,5 тис.грн., 
по спеціальному – 4968,6 тис.грн. За рахунок місцевого бюджету у 2022 році 
будуть фінансуватися всі інші заклади освіти громади. Мережа галузі «Освіта» 
нараховує  28 бюджетних установ, з них:  

- 14 дошкільних навчальних закладів; 

 - 11 загальноосвітніх шкіл;  

- 1 позашкільний заклад освіти;  

-1 централізована бухгалтерія і господарча група;  

- 1 центр професійного розвитку педагогічних працівників. 

На утримання установ і закладів галузі виключно коштом місцевого бюджету 
плануються видатки загального фонду в сумі 66330,1 тис. грн. У 2021 році на 
такі цілі було направлено близько  59561,3 тис. грн.  

На заробітну плату з нарахуваннями заплановано 122233,6 тис. грн., що 
становить 89,7 % від загального обсягу видатків загального фонду по галузі. На 
енергоносії – 8282,7 тис. грн., що складає 6,1 % в структурі видатків галузі. 
Видатки на харчування на 2022 рік заплановані в сумі 7605,3 тис.грн. (загальний 
фонд – 2700,0 тис. грн., спеціальний – 4905,3тис.грн. в т. ч.:  

1. Видатки на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах – 
3182,9тис.грн. (загальний фонд – 1500,0тис.грн., спеціальний фонд – 
1682,9тис.грн.). 

 2. Видатки на харчування дітей в закладах загальної середньої освіти – 
4422,4тис.грн. (загальний фонд – 1200,0тис.грн., спеціальний фонд – 
3222,4тис.грн.). 



Видатки спеціального фонду установ освіти передбачені в сумі 4968,6 тис. грн. 
(власні надходження бюджетних установ – 4911,9тис.грн., субвенція на 
інклюзивну освіту – 56,7тис.грн.). 

Обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2022 році 
визначається на основі формули, яка враховує нормативну наповнюваність 
класів, що дасть змогу запровадити стимулюючий механізм під час проведення 
оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів і складає 69712,5 тис. 
грн., що в порівнянні з 2021 роком (74198,9) менше на 4486,4 тис. грн., або 6,0%. 
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету на 2022 рік дорівнює 221,7 тис. грн.  

Ріст обсягу освітньої субвенції 2018-2022 роки, млн.грн.: 

 

Видатки по дошкільній освіті становлять 31800,2тис.грн., в тому числі по 
загальному фонду – 30115,5тис.грн., спеціальний фонд – 1684,7тис.грн. Видатки 
на оплату праці з нарахуваннями становлять 25620,0тис.грн., що на 
2088,8тис.грн. більше показника 2021 року. Питома вага зазначених видатків 
становить 85,1%. За спожиті енергоносії видатки складають 2507,8тис.грн. або 
8,3%. 

На утримання ЗЗСО видатки становлять 27236,2тис.грн., що на 2036,1тис.грн. 
більше показника 2021 року. Видатки на оплату праці з нарахуваннями 
становлять 18300,0тис.грн., що на 239,3тис.грн. більше показника 2021 року. 
Питома вага зазначених видатків становить 67,2%. За спожиті енергоносії 
видатки складають 5530,0тис.грн. або 20,3%. 

По позашкільній освіті видатки становлять 2225,1тис.грн., що на 354,1тис.грн. 
більше ніж у 2021 році. Видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 
1939,2тис.грн., що на 211,9тис.грн. більше показника 2021 року. Питома вага 
зазначених видатків становить 87,1%. За спожиті енергоносії видатки складають 
175,9тис.грн. або 7,9%. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік

37,1
42,6

49,2

74,2
69,7



По інших закладах освіти видатки становлять 5347,5тис.грн. або на 236,1тис.грн. 
більше показника 2021 року. Видатки на оплату праці з нарахуваннями 
становлять 5141,2тис.грн., що на 267,5тис.грн. більше показника 2021 року. 
Питома вага зазначених видатків становить 96,1%. За спожиті енергоносії 
видатки складають 49,0тис.грн. або 0,9%. 

 За отримувачами коштів міського бюджету які здійснюють діяльність у 
галузі медицини обсяг видатків передбачено в сумі 3331,3 з них: 

- 2617,3 тис. грн.. на оплату  енергоносіїв; 

- 714,0 тис. грн. на інші програми та заходи, у т.ч: 

 програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом - 15,0 тис. грн.; 

 централізовані заходи з лікування онкологічних хворих - 250,0 тис. грн..; 

 інші програми - 449,0 тис. грн. 

Станом на дату формування бюджету суміжні (Довбиська та Дубрівська) 
громади  передбачили у власних бюджетах лише 60,0 тис. грн. (лише Дубрівська 
сільська ТГ, Довбиська селищна ТГ взагалі не передбачала кошти на 
співфінансування) на відповідні цілі. При цьому потреба у наданні таких 
субвенцій складає 722,9 та 305,2 тис. грн.  відповідно. 

 За головним розпорядником «Управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради»   затверджується загальний обсяг видатків в сумі 
10611,1 тис. грн., що на 2443,9 тис. грн. більше  затвердженого обсягу видатків 
2021 року. 

На утримання закладу соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
громадян, які не здатні до самообслуговування, на 2022 рік пропонуються до 
затвердження видатки загального фонду в сумі 6846,3 тис. грн., що більше обсягу 
видатків 2021 року на 2047,3 тис. грн. Видатки на заробітну плату з 
нарахуваннями  заплановано в сумі 6761,7 тис. грн. Питома вага заробітної плати 
з нарахуваннями в загальному обсязі видатків складає 98,8 %. Видатки на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в сумі 15,6 тис. грн. (уточнений 
обсяг 2021 року – 13,0 тис. грн.). Питома вага енергоносіїв в загальних видатках 
складає 0,2%. Видатки спеціального фонду затверджено  в сумі 60,0 тис. грн. за 
рахунок власних надходжень.  

На утримання центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів в 2022 році 
пропонуються до затвердження видатки в сумі 735,5 тис. грн. Видатки на 
заробітну плату з нарахуваннями заплановано в сумі 651,9 тис. грн. Питома вага 
заробітної плати з нарахуваннями в загальних видатках складає 88,6%. Видатки 
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані в сумі 42,8 тис. 
грн. або 5,8%. 



На утримання Центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді пропонуються 
до затвердження видатки в сумі 561,6 тис. грн. На оплату праці з нарахуваннями 
передбачено 556,1  тис. грн., що в порівнянні з 2021 роком більше на 4,2тис.грн. 
Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальних видатках складає 
99,0%.  

На забезпечення видатків по догляду громадян відповідних категорій на 
професійній та непрофесійній основі передбачено кошти в сумі 1000,0тис.грн., 
що більше показника 2021 року на 434,2тис.грн. 

На виплату одноразових допомог громадянам передбачено 172,0тис.грн. На 
пільговий проїзд залізничним транспортом – 2,0тис.грн. та на пільгове медичне 
обслуговування чорнобильців – 15,0тис.грн. 

За головним розпорядником «Відділ культури, сімї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради» на 2022 рік передбачаються видатки у сумі 17719,4 
тис. грн., у тому числі власні надходження бюджетних установ – 292,0 тис. грн.  

На утримання бібліотек по загальному фонду передбачаються видатки в 
розмірі  3053,7 тис. грн., по спеціальному фонду – 11,0тис.грн. Оплата праці з 
нарахуваннями становить 2755,0тис.грн., за спожиті енергоносії 252,7тис.грн. 

На утримання клубів та будинків культури по загальному фонду передбачаються 
видатки в розмірі  6446,7 тис. грн., по спеціальному фонду – 30,0тис.грн. Оплата 
праці з нарахуваннями становить 5578,1тис.грн., за спожиті енергоносії 
817,6тис.грн. 

На утримання Баранівської школи мистецтв по загальному фонду 
передбачаються видатки в розмірі  4568,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 
250,0тис.грн. Оплата праці з нарахуваннями становить 4658,5тис.грн., за спожиті 
енергоносії 93,5тис.грн. 

На утримання музею передбачаються видатки в розмірі 460,0тис. грн., по 
спеціальному фонду – 1,0 тис.грн. Оплата праці з нарахуваннями становить 
443,5тис.грн., за спожиті енергоносії 8,5тис.грн. 

На утримання інших закладів культури по загальному фонду передбачаються 
видатки в розмірі  1499,5 тис. грн. Оплата праці з нарахуваннями становить 
1469,0тис.грн.  

На проведення міських заходів протягом року передбачаються видатки в розмірі 
70,0 тис. грн. 

З загального фонду бюджету видатки на заробітну плату з нарахуваннями 
передбачаються в сумі 15749,6 тис. грн. Питома вага цих видатків в загальному 
обсязі видатків 88,9%. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
передбачені по загального фонду в сумі 1172,3 тис. грн. Питома вага цих видатків 
в загальному обсязі видатків – 6,6 %.  



Передбачено також видатки на утримання ДЮСШ, ФОКу та проведення 
спортивних заходів. Обсяг видатків загального фонду на фізичну культуру і 
спорт запланований у сумі 3335,2 тис. грн., що на 718,2  тис. грн. більше 
затвердженого з урахуванням змін плану 2021 року. На заробітну плату з 
нарахуваннями заплановано кошти в сумі 2583,7 тис. грн., питома вага видатків 
на заробітну плату від загальної суми складає 77,5 %. На оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв заплановано кошти в сумі  267,4 тис. грн., що на 103,3 % 
більше в порівнянні з 2021 роком. 

Видатки на спортивні заходи плануються в сумі  450,0 тис. грн. 

Для утримання Служби у справах дітей Баранівської міської ради 
передбачено призначення загального фонду в сумі 1058,9 тис. грн., у т.ч. 
заробітна плата з нарахуваннями – 996,7 тис. грн., витрати за спожиті енергоносії 
– 16,2тис.грн. 

За головним розпорядником «Відділ містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради» передбачено 
видатки на: 

 керівництво і управління в сумі 2320,7 тис. грн. у в т.ч. оплата праці з 
нарахуваннями - 2265,7 тис. грн., за спожиті енергоносії – 38,9тис.грн.; 

 здійснення заходів із землеустрою - 200,0 тис. грн. (загальний фонд – 
100,0тис.грн., спеціальний фонд – 100,0тис.грн.); 

 розроблення схем планування та забудови територій  - 50,0 тис. грн. 
(спеціальний фонд); 

 підготовки земельних ділянок несільськогосподарського призначення або 
прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та 
проведення таких - 50,0 тис. грн.(спеціальний фонд). 

За головним розпорядником Відділ фінансів Баранівської міської ради по 
загальному фонду передбачено видатки на: 

 керівництво і управління в сумі 2216,7 тис. грн. у в т.ч. оплата праці з 
нарахуваннями – 2078,2 тис. грн., за спожиті енергоносії – 42,0тис.грн.; 

 обслуговування боргу – 21,6 тис. грн.; 

 резервний фонд  - 10,0 тис. грн.; 

 інші субвенції (обласному бюджету на забезпечення виконання 
регіонального замовлення підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників) – 129,4 тис. грн. 

Наявна загальна тенденція до зростання видатків в першу чергу через збільшення 
обсягу видатків на оплату праці та стрімким зростанням цін на енергоносії. 



Видатки розпорядників коштів по загальному фонду за 2021-2022 роки, млн.грн. 

 

                          ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ  

                             МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

        Запозичення до місцевого бюджету здійснювалось шляхом отримання 
зовнішнього кредиту по кредитному договору між «Північною екологічною 
фінансовою корпорацією» (НЕФКО) та Баранівською міською радою, метою 
якого є фінансування впровадження заходів проекту «Капітальний ремонт 
будівлі Баранівської гімназії в м.Баранівка по вул.Соборна, 26 - заходи  з 
енергозбереження. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами 
становить 2% річних. Погашення кредиту та сплата відсотків по кредиту 
здійснюється щоквартально 15 лютого, 15 травня, 15 серпня та 15 листопада, 
починаючи з 15 листопада 2018 року. Для погашення основної суми боргу у 2022 
році передбачається 1422,9 тис. грн. Остаточний строк погашення основної суми 
боргу по запозиченню – серпень 2022 року. 
 
 

Секретар ради                                                     Володимир ЗАРЕМБА 
 
 
 

Міська рада Освіта Соцзахист Служба у 
справах 

дітей

Культура Земвідділ Фінвідділ
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135

8,2
0,9

16,5
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44

136,2

10,6
1,1

20,3
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