
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

  Р І Ш Е Н Н Я 

 
17.08.2021  р.                                    Летичів                                                 №   

 

 

Про схвалення прогнозу бюджету 

Летичівської  селищної територіальної  

громади  на 2022-2024 роки  

 

 

             Керуючись статтями 75, 75/1 Бюджетного кодексу України, постановою 

Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року №548 «Про схвалення 

Бюджетної декларації на 2022−2024 роки», постановою Кабінету Міністрів 

України від 31.05.2021 року № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і 

соціального  розвитку України на 2022 – 2024 роки», наказу Міністерства 

фінансів України від 02.06.2021 року № 314 «Про затвердження Типової форми 

прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання», керуючись 

ст. 40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет селищної ради  

 

                                                              В И Р І Ш И В: 

1. Схвалити  прогноз  бюджету Летичівської селищної  територіальної громади 

на 2022 -2024 роки, що додається. 

2. Відділу фінансів Летичівської селищної ради (начальник Смаглюк Л.Д.) 

подати до 1 вересня 2021 року прогноз бюджету  Летичівської селищної 

територіальної громади на 2022 – 2024 роки на розгляд Летичівської селищної 

ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного 

голови  Пузарецького В.І. 

 

 

 

Селищний голова                                       Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Летичівської селищної  ради 

від                           №___________ 

 

 

 

Прогноз 

бюджету Летичівської селищної територіальної громади 

на 2022−2024 роки 

(22511000000) 
(код бюджету) 

І. Загальна частина 

  Прогноз бюджету Летичівської селищної територіальної громади 

на 2022−2024 роки (далі ‒ Прогноз) визначає основні напрями дій  

в середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових 

стратегічних цілей. 

 Прогноз розроблений відповідно до вимог статті 75/1 Бюджетного  
кодексу України, Податкового кодексу України,   постановою Кабінету 
Міністрів України від 31.05.2021 року №548 «Про схвалення Бюджетної 
декларації на 2022−2024 роки», постановою Кабінету Міністрів України від 
31.05.2021 року № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального  
розвитку України на 2022 – 2024 роки», наказу Міністерства фінансів України 
від 02.06.2021 року № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу 
місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання» та  листа Міністерства 
фінансів України від 09.06.2021 року  №05110-14-6/18181 «Про прогнози 
місцевих бюджетів на 2022−2024 роки», основних показників економічного і 
соціального розвитку  Летичівської селищної ради 2022−2024 роки, селищних 
(регіональних) програм.  

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є визначення 

фінансового ресурсу бюджету селищної територіальної громади  

на середньострокову перспективу, створення дієвого механізму управління 

бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями 

розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, 

забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної 

політики. 

Основними завданнями (пріоритетами) бюджетної політики селищної 

територіальної громади на середньострокову перспективу є: 

- планування реальних надходжень бюджету на основі прогнозних 

макропоказників економічного і соціального розвитку громади  

з урахуванням зміни бази оподаткування і фактичного рівня відповідних 

надходжень за минулі періоди; 



- забезпечення виконання дохідної частини  селищного бюджету 

відповідно до показників, затверджених селищною радою; 

- вжиття заходів щодо залучення додаткових надходжень до селищного 

бюджету, зокрема шляхом забезпечення ефективного  управління об’єктами 

комунальної власності та земельними ресурсами; 

- забезпечення самостійності бюджету, зміцнення фінансової 

спроможності громади, підвищення прозорості та ефективності управління 

бюджетними коштами; 

- використання фінансових ресурсів таким чином, щоб отримати 

максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та важливі 

завдання; 

- послідовна та передбачувана бюджетна політика, яка дозволить 

забезпечити фінансову стабільність територіальної громади; 

- прогнозованість та ефективність бюджетних видатків, спрямованих  

на підвищення якості місцевих послуг; 

- удосконалення системи результативних  показників з метою підвищення 

якості  надання послуг у відповідних сферах; 

- посилення бюджетної дисципліни для всіх учасників бюджетного 

процесу; 

- активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової 

економіки для підвищення податкоспроможності суб’єктів господарювання; 

 - забезпечення фінансування інвестиційних проєктів (програм), що мають 

термін реалізації більше одного року; 

- запровадження дієвих заходів з енергозбереження;  

- покращення добробуту та якості життя населення шляхом виконання 

державних соціальних стандартів та гарантій. 

 Прогноз спрямований на реалізацію цілей державної політики у всіх 

сферах, забезпечення пріоритетних напрямків розвитку територіальної громади 

та виконання завдань селищних цільових програм, що забезпечують вирішення 

нагальних проблем жителів громади. 

Прогноз  включає основні показники економічного і соціального  розвитку 

Летичівської селищної територіальної громади, індикативні прогнозні 

показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, 

взаємовідносини селищного бюджету з державним бюджетом та іншими 

місцевими бюджетами. 

Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості, обґрунтованості, 

ефективності та результативності бюджетної системи.  

Прогнозні показники селищного бюджету на 2022-2024 роки є основою 

для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї 

діяльності та формування показників проєкту селищного бюджету. 



Можливими ризиками невиконання прогнозних показників  

при несприятливих зовнішніх факторах впливу на економіку країни  

і, як наслідок, на фінансово-економічну ситуацію регіону та територіальної 

громади, є недосягнення запланованих темпів зростання фонду оплати праці, 

що призведе до невиконання прогнозних показників з податку на доходи 

фізичних осіб, що є основним бюджетоутворюючим джерелом наповнення 

бюджету.  

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального 

розвитку 

Для здійснення аналізу розвитку громади використано динаміку 

показників розвитку Летичівської територіальної громади у 2019-2021 роках: 

 

Назва показника 

 

201

9 рік 

202

0 рік 

2021 

рік 

(фактично 

та 

очікуване) 

Чисельність населення, жителів, 

всього, в т.ч. 

192

94 

191

84 

18694 

Населення працездатного віку 101

27 

100

70 

9968 

Кількість працюючих громадян 595

0 

601

0 

6019 

Кількість громадян працездатного 

віку, які перебувають на обліку як такі, що 

шукають роботу 

462 480 401 

Дітей дошкільного віку 121

0 

121

5 

1241 

Дітей шкільного віку 202

3 

203

8 

2012 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції у відпускних цінах підприємств 

273

194,9 

278

703,7 

156112,0 

(І півріччя) 

Абсолютний приріст (спад) 

реалізованої промислової продукції у 

порівнянні до попереднього аналогічного 

звітного періоду, тис.грн. 

582

20,5 

550

8,8 

23783,

2 

(І півріччя) 

 



Темп росту реалізованої промислової 

продукції до попереднього звітного року 

(періоду) у порівняних цінах,% 

127

,1 

102,

0 

118,0 

(І півріччя) 

 

Середньомісячна заробітна плата  

найманих працівників 

892

0 

101

52 

12193 

(І квартал) 

 

Чисельність населення в громаді має тенденцію до зменшення, як і 

населення працездатного віку. Позитивним є факт збільшення числа зайнятих 

громадян та скорочення чисельності громадян, які перебувають на обліку як 

такі що шукають роботу. 

 В сфері промисловості на протязі 2019 - 2021 років в цілому по галузі 

спостерігається нарощення темпів реалізації виробленої промислової продукції. 

В поточному році ця тенденція зберігається. 

Так, за січень-червень 2021 року обсяг реалізованої промислової продукції 

склав 156112,0 тис. грн., що на 23783,2 тис.грн. більше, ніж за аналогічний 

період 2020 року, або це  становить темп росту 118% до минулорічних 

показників. До закінчення  2021 року очікується зберегти темпи росту 

реалізованої промислової продукції на рівні І півріччя. 

Найбільшу питому вагу в структурі промисловості займає виробництво з 

полімерних пластмас, а також будівельних матеріалів та  комбікормів.  

Основну частину земель сільськогосподарського призначення обробляють 

сільськогосподарські підприємства: 

   ТОВ «Агрофірма «Обрій» - 4646 га  

   ТОВ «Летичів-Агро» –  4623 га  

   Компанія «Агрохолдинг 2012»  – 5919 га 

   ТОВ «Зоряний світанок» - 1226 га 

   ТОВ «Летичів Агро Інвест» – 812 га 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств, що здійснюють 

господарську діяльність на території  громади в І кварталі поточного року 

характеризується наступними показниками: експорт – 2044,0 тис.дол.США (5 

підприємств), імпорт – 3117,9 тис.дол.США (3 підприємства).  

Структура ринку праці  громади по галузях у 2020 році характерна тим, що 

значна частка  працюючих зайнята в бюджетній сфері, і вагома частина 

податків надходить з коштів на виплату заробітної плати з місцевого та 

державного бюджетів.   Питома вага працівників зайнятих в бюджетній сфері 

(освіта, охорона здоров’я, культура) – 21,2%, у сільському господарстві – 6,2%, 

в торгівлі – 11,3%,  підприємницькою діяльністю зайнято  – 14,1%, в 

промисловості - 4,9%, лісовому  господарстві  -  3,1%. Крім того, 678 сімей 

обробляють самостійно свої земельні паї як одноосібники та вирощують на 



продаж зернові, технічні культури, фрукти, ягоди  та овочі.  У їх власності 

знаходиться 101 одиниця сільськогосподарської техніки. Частина населення  

одержує доходи від підсобного господарства, - вирощують ВРХ, птицю, кролів, 

городину  і т.д., а також орендну плату за земельні паї. 

Робочі місця нерівномірно розподілені по території  громади, тому щодо 

можливостей працевлаштування, то найбільше робочих місць створено в 

смтЛетичів – 78%, питома вага зайнятого населення в сільських населених 

пунктах становить всього 22%. 

З метою стабільного наповнення селищного бюджету розроблено та 

затверджено рішення селищної ради про ставки місцевих податків і зборів у 

2022 році. 

В громаді постійно проводиться робота з  нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів, яку застосовують для визначення розміру земельного 

податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних 

ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної 

власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.  

 Для  залучення в громаду додаткових коштів було підготовлено та подано 

заявки на конкурси проєктів, що реалізовуватимуться за рахунок грантів, 

проектів міжнародної   технічної допомоги, державного бюджету: 

Уточнена заявка «Теплий і затишний наш садочок для ремонту та 

облаштування санвузлів в ДНЗ «Калинонька» за  підтримки Посольства 

Німеччини в Україні, громаду відібрано, надійшло від грантодавця 131 тис.грн.; 

 Заявка на державну субвенцію на проєкт «Капітальний ремонт частини 

першого поверху адміністративного будинку по вулиці Героїв Крут, 2/1  в смт. 

Летичів» для розміщення ЦНАП, громаду відібрано, державна субвенція 

складає 1177,3 тис.грн.; 

Заявка на Міжнародну організацію з міграції – проєкт «Придбання 

сміттєвих баків для Летичівської територіальної громади»; 

Заявка на Міжнародну організацію з міграції – проєкт сприяння зусиллям 

Уряду України у забезпеченні сталої реінтеграції ветеранів конфлікту на 

сході України; 

Заявка на конкурс «Наша громада», організований телеканалами ICTV та 

СТБ разом з Українським кризовим медіа-центром - проєкт «Створення 

рекреаційної зони відпочинку біля р.Вовк»; 

Заявка на «Контінентал Фармерз Груп» на конкурс для підтримки 

створення молодіжних центрів у сільських населених пунктах 

Заявка на конкурс «Соціально – економічна підтримка реінтеграції 

ветеранів конфлікту на сході України та членів їх сімей» для ветеранів 

конфлікту на сході України для започаткування власної справи оголошений 

Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за фінансової підтримки 

Європейського Союзу.  



За рахунок субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового 

доступу до Інтернету в сільській місцевості в сумі 1667,2 тис.грн. буде 

оплачено послуги по підключенню закладів соціаьної інфраструктури до 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості.  

За рахунок коштів з місцевого бюджету виготовлено проектно–

коштористу документацію «Нове будівництво мережі водопостачання по вул. 

Молодіжна вул. Центральна в с. Ялинівка, Хмельницького району, 

Хмельницької області». 

З метою здійснення ефективної тарифної політики у сфері житлово-

комунального господарства було переглянуто та затверджено скориговані 

тарифи на послуги водопостачання та водовідведення, на послуги з вивезення 

твердих та рідких побутових відходів . 

На благоустрій населених пунктів Летичівської ОТГ у І півріччі 2021 року 

використано  1704,4 тис.грн. 

За шість місяців 2021 року проведено поточний ремонт по вул. Польова, с. 

Марківці  на суму 44992,80 грн., пров.Соборний в смт Летичів, на суму 

26998,80 грн., вул. Козацька в с.Антонівка, на суму 34998,0 грн., вул.Жовтнева 

в с.Кудинка, на суму 59998,80 грн., вул.Віри Кириченко в смт Летичів на суму 

39703,20 грн., вул. Берізка в с. Чапля, на суму 48974,40 грн.  

Відновлено лінію електропередач для вуличного освітлення по вул. 

Гончарній, Гагаріна, частині вул. Тропініна, частині вул. Руданського, частині 

вул. Героїв Крут, частині вул. Зубкова Івана, частині вул. Івана Франка та 

частині вул. Кармалюка.  

Подано заявку в Летичівський РЕМ для взяття технічних умов для 

реконструкції лінії електропередач для вуличного освітлення в с. Снітівка.  

З метою залучення інвестиційних коштів сформовано перелік вільних 

приміщень та земельних ділянок на території Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади, які можуть бути запропоновані для інвестиційних 

пропозицій. Оновлено розширений паспорт громади станом на 01.01.2021 року 

та інвестиційний паспорт Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади, які розміщено на офіційному сайті. 

Пріоритетні напрямки залучення інвестицій 

Летичівська селищна рада в даний час напрацювала такі пріоритетні 

проєкти розвитку на 2022-2024 роки. 

1. Реконструкція очисних споруд . 

Проблема території району та, зокрема, центру громади - смт Летичів, 

полягає у практичній відсутності очисних споруд на каналізаційні стоки, в 

результаті чого стічні води без очищення потрапляють в річку Південний Буг, 

погіршуючи екологію та рекреаційні (прибережні) зони території громади. З 

метою поліпшення екологічної безпеки  Летичівською селищною радою 

проводиться коригування проектно-кошторисної документації по  проєкту 



«Реконструкція очисних  споруд  смт. Летичів Хмельницької  області 

(коригування)», орієнтовна вартість  22 млн.грн. Селищна рада планує подати 

даний проєкт на конкурсний відбір інвестпроєктів в 2022 році для фінансування 

з  Державного Фонду регіонального розвитку та розпочати впроваджувати 

проєкт  з 2023 року. В разі можливості залучення для реалізації проєкту інших 

коштів (прямі приватні інвестиції, гранти тощо), він буде реалізовуватись в 

2022 році. Планується залучити кошти Державного Фонду регіонального 

розвитку та місцевого бюджету (не менше 10%). 

2.  Будівництво каналізаційного колектора для підключення житлового 

масиву по вул.Кармелюка в смт.Летичів Хмельницької області.  

Внаслідок реалізації проєкту щодо  реконструкції очисних споруд, 

можливо буде  забезпечити  поліпшення санітарно-екологічного стану 

середовища проживання мешканців громади.  Будівництво каналізаційного 

колектора передбачає відведення побутових стоків від житлових будинків 

самоплинною мережею до каналізаційної насосної станції, звідки буде 

перекачуватися напірним колектором на очисні споруди.  

Проєктно-кошторисна документація виготовлена в 2017 році на суму  

1527,0 тис.грн., буде проведено її коригування в разі можливості реалізації 

проєкту. 

3. Нове будівництво мереж  водопостачання в смт.Летичів, Хмельницького 

району, Хмельницької області. 

Орієнтовна сума проєкту - 20 млн. грн. Планується залучити кошти 

Державного Фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету (не менше 

10%). 

 Через зношеність труб системи водопроводу смт Летичів відбуваються 

часті прориви та вимушене відключення населення, організацій та бюджетних 

установ від водопостачання. Не регулярне одержання води посилює санітарно-

епідеміологічну загрозу та шкодить здоров’ю людей; відбуваються великі 

втрати води, що призводить до росту енерговитрат водопостачання, збільшення 

собівартості послуг; затоплення ґрунтів негативно впливає на екологічний стан 

території селища; шкодить розвитку туризму, іміджу та інвестиційній 

привабливості території громади, зменшує прибутковість малого та середнього 

бізнесу. 

Саме тому в громаді планується виготовити проєктно-кошторисну 

документацію та залучити інвестиційні кошти  на  реконструкцію системи 

водопостачання селища Летичів у 2023 році. 

4. Нове  будівництво «Мережі водопостачання  по  вул. Молодіжна,  

вул.Центральна в с.Ялинівка, Хмельницького  району, Хмельницької  області. 

Орієнтовна вартість  750 тис.грн.  В 2021 році виготовлено ПКД. 

5.  Нове  будівництво «Мережі  водопостачання      по  вул.Героїв  Небесної  

Сотні, вул.Хутірська в с. Бохни, Хмельницького   району, Хмельницької  

області  



Орієнтовна вартість  700 тис.грн.  В 2021 році виготовлено ПКД. 

6.  Капітальний ремонт  приміщень спортивного залу ліцею №2 по 

вул.Огієнка, 1 в смт. Летичів, Хмельницького району, Хмельницької області. 

Вартість проєкту   1496,7 тис.грн. В 2021 році виготовлено ПКД. 

 7.  Капітальний ремонт двоповерхової будівлі ЗДО центру розвитку  

дитини «Калинонька» по вул. Героїв Крут, буд. 5 в смт. Летичів, 

Хмельницького району, Хмельницької області. 

Орієнтовна вартість  проєкту 5,5  млн.грн. ПКД виготовляється. 

8.  Реконструкція корпусів №2 і №3 Летичівського ліцею №1 по 

пров.Шкільний, 5  в смтЛетичів,  Хмельницького району, Хмельницької 

області. 

Орієнтовна вартість  проєкту  13 млн.грн. 

9. Реконструкція стадіону "Колос" з будівництвом спортивного комплексу 

по вул. І.Франка, 37/1 в смт. Летичів, Хмельницького району,  Хмельницької 

області 

Орієнтовна вартість  проєкту  22 млн.грн. 

  10. Реконструкція парку та центральної частини смт.Летичів, 

Хмельницького району, Хмельницької області. 

Орієнтовна вартість  проєкту  25 млн.грн. 

    11. Облаштування пляжу та місця відпочинку біля річки Вовк в 

смт.Летичів,  Хмельницького району, Хмельницької області. 

Орієнтовна вартість  проєкту  1,5 млн.грн. 

 12. Виготовлення містобудівної документації населених пунктів та 

комплексного плану просторового розвитку території Летичівської селищної 

ради. 

  Орієнтовне спрямування коштів - 3 млн.грн. за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету, грантів, обласного та місцевого бюджетів. 

Планується залучати кошти на проєкти: 

- Освітлення вулиць в населених пунктах громади, - орієнтовне 

спрямування коштів – 3 млн.грн. за рахунок коштів інвесторів та місцевого 

бюджету. 

- Встановлення камер відео спостереження в смт Летичів та сільських 

населених пунктах, -  орієнтовне спрямування коштів  2 млн.грн. за рахунок 

коштів інвесторів, грантів, державного, обласного та місцевого бюджетів. 

- встановлення систем протипожежного та протиблискавкового захисту в 

медичних та шкільних закладах громади, - орієнтовне спрямування коштів  4 

млн.грн. за рахунок коштів інвесторів, грантів, державного, обласного та 

місцевого бюджетів. 



Основними бюджетоутворюючими підприємствами у середньостроковій 

перспективі залишаються сільськогосподарські підприємства - ТОВ 

«Агрохолдинг  2012», ТОВ «Агрофірма Обрій», ТОВ «Летичів Агро» та 

промислові підприємства  - ТОВ «Термопласт»,  ЗАТ «Летичівський 

комбікормовий завод» та ДП «Летичівський лісгосп». Питома вага надходжень 

від зазначених підприємств становить з плати за землю – 41,3%, по податку на 

доходи фізичних осіб – 63,2%. 

У середньостроковій перспективі пріоритетним має бути створення 

передумов для сталого економічного розвитку громади на основі збереження 

конкурентоспроможності промислового комплексу міста, формування 

сприятливого інвестиційного іміджу, розширення малого та середнього бізнесу, 

підтримка місцевих товаровиробників, розвиток трудових ресурсів, поступове 

нарощування підприємствами громади обсягів виробництва продукції, 

підвищення її конкурентоспроможності і реалізації на ринках України та за її 

межами, пошук нових перспективних ринків збуту та споживачів. 

 При складанні прогнозних показників бюджету застосовано 

макропоказники економічного та соціального розвитку, а саме: 

 

Прогнозний прожитковий мінімум на 2022–2024 роки 

 

Найменування 

показника, 

одиниця 

виміру 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

з  

січня 

з  

липня 

з грудня з  

січня 

з 

липня 

з 

грудня 

з  

січня 

з 

липня 

з 

грудня 

 

Прожитковий 

мінімум, грн:   

на одну особу 

2 393 2 508 2 589 2 589 2 713 2 778 2 778 2 911 2 972 

для дітей віком 

до 6 років 
2 100 2 201 2 272 2 272 2 381 2 438 2 438 2 555 2 609 

для дітей віком 

від 6 до 18 

років 

2 618 2 744 2 833 2 833 2 969 3 040 3 040 3 186 3 253 

для 

працездатних 

осіб 

2 481 2 600 2 684 2 684 2 813 2 880 2 880 3 018 3 082 

для осіб,                   

які втратили 

працездатність 

1 934 2 027 2 093 2 093 2 193 2 246 2 246 2 354 2 403 

 

 

 
Мінімальна заробітна плата 

Посадовий оклад працівника                 

І тарифного розряду Єдиної тарифної 

сітки 

 грн темпи приросту, % грн темпи приросту, % 

з 01 січня  

2022 року 6 500 8,3 2 893 8,3 
з 01 жовтня 

2022 року 6 700 3,1 2 982 3,1 



з 01 січня  

2023 року 7 176 7,1 3 193 7,1 
з 01 січня  

2024 року 7 665 6,8 3 411 6,8 

 

ІІІ. Загальні показники бюджету 

  Загальні показники Прогнозу на середньостроковий період сформовано 

на основі стратегічних програмних документів країни 

і територіальної громади, положень та показників, визначених на відповідні 

періоди прогнозом, схваленим у попередньому бюджетному періоді, 

та з урахуванням: 

- податкового потенціалу громади; 

- оцінки результативності та ефективності використання бюджетних 

коштів; 

- обгрунтованості розподілу фінансового ресурсу за напрямками 

використання; 

- збалансованості показників бюджету. 

  Дохідна частина селищного бюджету (з міжбюджетними трансфертами) 

на 2022 рік прогнозується  в сумі 181789019 грн., в тому числі доходи 

загального фонду -  177646348 грн. та доходи спеціального фонду – 4142671 

грн., видаткова частина селищного бюджету  прогнозується  в сумі  181789019   

грн, в тому числі видатки загального фонду - 175788848  грн. та видатки  

спеціального фонду – 6000171 грн.   Профіцит за загальним фондом 

прогнозується в сумі 1857500  грн,  дефіцит спеціального фонду -  1857500 грн.   

 На 2023 рік  дохідна частина селищного бюджету (з міжбюджетними 

трансфертами)   прогнозується  в сумі 193369259 грн., в тому числі доходи 

загального фонду – 189148384 грн. та доходи спеціального фонду – 4220875 

грн., видаткова частина селищного бюджету   прогнозується  в сумі  193369259 

грн., в тому числі видатки загального фонду -  187458384 грн. та видатки  

спеціального фонду – 5910875 грн.   Профіцит за загальним фондом 

прогнозується в сумі  1690000 грн.,  дефіцит спеціального фонду -  1690000 

грн.. 

На 2024 рік дохідна частина селищного бюджету (з міжбюджетними 

трансфертами)   прогнозується  в сумі  206013485 грн., в тому числі доходи 

загального фонду – 201536911 грн. та доходи спеціального фонду – 4476574 

грн., видаткова частина селищного бюджету прогнозується  в сумі   206013485 

грн., в тому числі видатки загального фонду – 200396911 грн. та видатки  

спеціального фонду – 4476574 грн. Профіцит за загальним фондом 

прогнозується в сумі  1140000 грн.,  дефіцит спеціального фонду -  1140000 грн. 

Джерелом покриття дефіциту по спеціальному фонду  буде    передача  

коштів із загального фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку 

спеціального фонду. 



Загальні показники бюджету   Летичівської селищної територіальної 

громади на 2022 – 2024 роки наведено у додатку 1 до Прогнозу. 

ІV. Показники доходів бюджету 

               Прогнозні показники доходної частини селищного бюджету  

на 2022−2024 роки розраховано з урахуванням чинних норм податкового  

та бюджетного законодавства, макроекономічних показників економічного  

та соціального розвитку країни та селища, норм законодавства щодо порядку 

складання прогнозу бюджету на середньострокову перспективу та інших 

законодавчих актів, які регламентують справляння відповідних платежів  

до бюджету. Враховано заходи, спрямовані на реалізацію бюджетно-податкової 

політики, впровадження економічних реформ з метою встановлення 

сприятливих умов для ведення бізнесу, посилення позитивних тенденцій в усіх 

сферах економіки фактичне виконання дохідної частини бюджету за 

результатами    2017 - 2020 років та наявну податкову базу 2021 року. 

Прогноз доходів загального  фонду на 2022 рік становитиме 109399487 

грн., що  більше на 12573364 грн. аналогічного прогнозного показника 2021 

року і становить  113,0%, прогноз на 2023 рік –  113977001 грн., прогноз на 

2024 рік – 120482475 грн. 

На 2022 рік передбачено пільги із земельного податку для членів 

добровільних пожежних дружин, які планується продовжити на 2023 та 2024 

роки. Втрати селищного бюджету становитимуть 1 240 грн. на рік. 

 Найбільшу питому вагу (майже 63%) у складі доходів загального фонду 

займає податок на доходи фізичних осіб, який є основним джерелом 

надходжень селищного бюджету. 

Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано 

відповідно до єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, 

підвищення мінімальної заробітної плати (в  середньому  протягом 2022-2024 

рр.  від 6 до 10  відсотків по відношенню до показників попередніх років) та 

прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної 

плати найманих працівників бюджетної сфери та приватного сектору шляхами 

збільшення продуктивності праці й за рахунок легалізації виплати заробітної 

плати та скорочення безробіття, зниження податкового навантаження на 

громадян за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50 відсотків. 

У 2022 році податок на доходи фізичних осіб заплановано в сумі 69055487 

грн., що більше на 12433764 грн. та становить 117,8%, на 2023 рік – 72535001 

грн., на 2024 рік – 78225475 грн. 

 Збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб  планується, в 

основному,  за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати  у 2022-2024 

роках від 6700,0 грн. до 7665,0 грн., за рахунок збільшення посадового окладу 

працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та відповідним 

збільшенням середньої заробітної плати. 



Розрахунок прогнозної суми земельного податку та орендної плати за 

земельні ділянки державної і комунальної власності на 2022-2024 роки 

проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, зміни 

обсягів укладених договорів оренди та розміру ставок орендної плати. 

З метою створення єдиного механізму справляння плати за землю для 

фізичних та юридичних осіб ставки (у відсотках від нормативно-грошової 

оцінки землі) визначаються в залежності від функціонального призначення 

земельної ділянки відповідно до Класифікації видів цільового призначення 

земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних 

ресурсів від 23 липня 2010 року № 548 (зі змінами). 

При обчисленні плати за землю враховано норми Положення про 

 оподаткування земельним податком та орендною платою на території 

Летичівської селищної ради, затвердженого рішенням Летичівської селищної 

ради селищної ради від 13 липня 2021 року №9 «Про встановлення місцевого 

податку – плати за землю на 2022 рік на території Летичівської   селищної 

ради». 

У 2022 році плата за землю планується в сумі 11210000 грн., що більше 

планових показників 2021 року на 110000 грн. і складає 100,9%,  у 2023 році – 

11400000 грн.,   у 2024 році – 11570000 грн. 

Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022 - 2024 роки розраховано з 

урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, 

а також зі збільшенням з початку року ставки для платників єдиного податку 

першої та другої груп у відповідності до рішення Летичівської селищної ради 

від 13.07.2021 року №10 «Про встановлення місцевого податку - єдиного 

податку на 2022 рік на території  

Летичівської селищної ради для платників першої та другої групи», а також у 

зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб протягом 2022 - 2024 років. 

У 2022 році обсяг надходжень єдиного податку прогнозується в сумі 

14 560 000 грн., що більше на 710000 грн. планових показників 2021 року та 

становить 105,1%, у 2023 році – 15030000 грн., у 2024 році – 15280000 грн. 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки обраховано 

враховуючи надходження 2020 року та поточного року, а також  рішення 13 

сесії селищної ради №8 від 13.07.2021 року «Про встановлення податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової та/або 

нежитлової нерухомості на 2022 рік на території Летичівської селищної ради». 

Крім того, розрахунок проведено з врахуванням  розширення бази 

оподаткування з цього податку шляхом залучення до реєстрації об’єктів 

нерухомості, які не були зареєстровані  з різних причин. 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2022 році 

прогнозується в сумі 1923000 грн., що більше на 290000 грн. від аналогічного 



показника 2021 року та становить 117,8%, у 2023 році – 1984000 грн., у 2024 

році – 2019000 грн.  

Ставка податку на житлову нерухомість у 2022 році сплачуватиметься на 

рівні 0,2-0,6% від мінімальної заробітної плати, або 13-39 грн. за один 

квадратний метр  

Ставка податку на нежитлову нерухомість в 2022 році сплачуватиметься на 

рівні 0,1-0,6 % мінімальної заробітної плати, або  7-39 грн. за один квадратний 

метр. 

Розрахунок прогнозного показника рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів  на 2022-2024 роки до селищного бюджету 

здійснено з урахуванням надходжень поточного року, а також з урахуванням 

економічної ситуації на сьогоднішній день 

На території Летичівської селищної ради  є 3 платники рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів, а саме КП «Летичівський 

спецлісгосп»,  ДП «Летичівський держлісгосп» та ПР-ВО «ОНУР ТААХХУТ 

ТАШИМАДЖИЛИК ІНШАТ»  

Прогнозні показники рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів на 2022 рік до селищного бюджету плануються в сумі 1900000 грн., що  

становить 105,6% планового  показника  2021  року,  на  2023  рік –2000000 

грн., на 2024 рік – 2150000 грн. 

Розрахунок рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення на 2022-2024 роки здійснено з 

урахуванням надходжень  2020 року, очікуваних надходжень у 2021 році  та 

тенденцій видобутку корисних копалин.  

Прогнозний показник рентної плати за користування надрами до 

селищного бюджету на 2022-2024 роки прогнозується в сумі 5000  грн. на 

кожен рік. 

Податок на прибуток розраховано на основі фактичних надходжень 2020 

року та наявної бази оподаткування. 

У 2022 році цього податку плануються надходження в сумі 35000 грн, у 

2023 році – 40000 грн., у 2024 році – 45000 грн. 

 Розрахунок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2022-2024 роки проведено з 

врахуванням фактичного надходження податку у 2020 році, з врахуванням 

прогнозованого росту і складає відповідно 1200000 грн., 1300000 грн. та 

1350000 грн.  

        Надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції) (пальне) та з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) (пальне) обраховано відповідно до фактичних 

надходжень  2020 року та з врахуванням прогнозованого росту.  У 2022 році 

планується надходжень цих податків в сумі 2000000 грн. та 6630000 грн. 

відповідно, у 2023 році – 2050000 грн. та 6670000 грн. відповідно, у 2024 році – 

2100000 грн. та 6700000 грн. відповідно. 

  Туристичний збір обраховано відповідно до «Положення про порядок 

обчислення  та надходження туристичного збору до селищного бюджету», 

затвердженого рішенням 13 сесії Летичівської селищної ради №6 від 13.07.2021 



року «Про встановлення туристичного збору на 2022 рік на території 

Летичівської селищної ради» та з врахуванням надходжень 2020 року. 

 У 2022 році надходжень цього збору заплановано в сумі 20000 грн., у 2023 

році – 22000 грн. у 2024 році – 24000 грн. Туристичний збір  у Летичівську 

громаду сплачують 1 юридична особа та 1 фізична особа-підприємець. 

    Прогнозні надходження державного мита обраховано на 2022 рік з 

урахуванням надходжень  2020 року в сумі 65000 грн., на 2023 рік - 70000 грн., 

на 2024 рік – 75000 грн. 

Розрахунок прогнозної плати за надання адміністративних послуг на 2022 

рік проведено  із врахуванням динаміки кількості наданих послуг та становить 

700000 грн., на 2023 рік – 770000 грн., на 2024 рік – 830000 грн. База 

оподаткування та розміри плати встановлюються різними відомствами 

(Державна міграційна служба, Державна служба статистики,  Міністерство 

внутрішніх справ, тощо) і  щомісячні надходження по них  не є сталими. 

Прогноз інших надходжень на 2022 рік до селищного бюджету визначено 

відповідно до положень Бюджетного кодексу України  та з врахуванням 

фактичних надходжень 2020 року, в сумі 71000 грн., на 2023 рік – 74000 грн., на 

2024 рік – 79000 грн. 

Доходи спеціального фонду прогнозуються на 2022 рік в сумі 4142671 

грн., що складає 104,6% від аналогічного показника 2021 року, на 2023 рік – 

4220875 грн., на 2024 рік – 4476574 грн. 

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження 

бюджетних установ, що перебувають у комунальній власності та екологічний 

податок, що відповідно становлять 93,9% та 1,7% від прогнозних показників 

доходів спеціального фонду у 2022-2024 роках.  

Власних надходжень бюджетних установ планується отримати у 2022-2024 

роках відповідно в сумі 3890171 грн., 4148875 грн. та 4402574 грн. 

Екологічного податку плануються надходження на 2022 р., 2023 р. та 2024 

р. відповідно  в сумі 70000 грн., 72000 грн. та 74000 грн. 

У 2022 році планується надходження коштів від продажу землі в сумі 

182500 грн. 

  Загальні показники доходів бюджету Летичівської територіальної 

громади у 2022-2024 роках (тис.грн.) 

 

Найменування 

показника 

2022 рік  2023 рік 2024 рік 

прогноз відхилення до 

попереднього року  

прогноз відхилення до 

попереднього року 

прогноз відхилення до 

поперед-нього року 

+/- % +/- % +/- % 

Бюджет 

Летичівської 

селищної 

територіальної 

громади (без 

урахування 

міжбюджетних 

трансфертів), 

113542,2 12754,9 112,7 118197,9 4655,7 104,1 124959,0 6761,1 105,7 



в т.ч. 

Загальний фонд 109399,5 12573,4 113,0 113977,0 4577,5 104,2 120482,5 6505,0 105,7 

Спеціальний фонд 4142,7 181,6 104,6 4220,9 78,2 101,9 4476,6 255,7 106,1 

                  Показники доходів бюджету 

                                                                                                                      (грн.) 
Код Найменування показника 2020 рік 

(звіт) 

2021 рік 

(затверджено) 

2022 рік 

(план) 

2023 рік 

(план) 

2024 рік 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 

І. Доходи (без врахування міжбюджетних трансфертів) 

10000000 Податкові надходження, у 

тому числі: 

85 107 795 96 122 723 108 608 487 113 108 001 119 542 475 

 Загальний фонд 85 047 523 96 057 723 108 538 487 113 036 001 119 468 475 

11010000 Податок та збір на доходи 

фізичних осіб 

49 788 983 58 621 723 69 055 487 72 535 001 78 225 475 

11020000 Податок на прибуток 

підприємств 

2 133 30 000 35 000 40 000 45 000 

13010000 Рентна плата за спеціальне 

використання лісових 

ресурсів 

1 773 624 1 800 000 1 900 000 2 000 000 2 150 000 

 

13030000 Рентна плата за користування 

надрами 

2 986,84 4 500 4 500 4 500 4 500 

13040000 Рентна плата  за користування 

надрами місцевого значення 

300 

 

500 500 500 500 

14020000 Акцизний податок з 

вироблених в Україні 

підакцизних товарів 

(продукції) 

1 782 557 1 800 000 2 000 000 2 050 000 2 100 000 

14030000 Акцизний податок з ввезених 

на митну територію України 

підакцизних товарів 

(продукції) 

6 229 348 

 

6 100 000 6 630 000 6 670 000 6 700 000 

14040000 Акцизний податок з реалізації 

суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

1 069 796 1 100 000 1 200 000 1 300 000 1 350 000 

18010000 Податок на майно 11 270 174 12 733 000 13 133 000 13 384 000 13 589 000 

18030000 Туристичний збір 17 832 18 000 20 000 22 000 24 000 

18050000 Єдиний податок 13 109 789 13 850 000 14 560 000 15 030 000 15 280 000 

 Спеціальний  фонд 60 272 65 000  70 000 72 000  74 000 

19010000 Екологічний податок 60 272 65 000 70 000 72 000 74 000 

20000000 Неподаткові надходження, у 

тому числі 

3 991 051 4 402 428 4 751 171 

 

5 089 875 5 416 574 

 Загальний фонд 754 330 766 600 861 000 941 000  1 014 000 

21080000 Інші надходження 70 590 69 600 71 000 74 000 79 000 

22010000 Плата за надання 

адміністративних послуг 

461 302 620 000 700 000 770 000 830 000 

22080000 Надходження від орендної 

плати за користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим 

державним майном 

13 195 15 000 15 000 17 000 18 000 

22090000 Державне мито 50 628 60 000 65 000 70 000 75 000 

24060000 Інші надходження  158 615 2 000 10 000 10 000 12 000 

 Спеціальний фонд 3 236 721 3  635 828 3 890 171 4 148 875 4 402 574 

24060000 Інші надходження 26 222     

24170000 Надходження коштів у 

розвитку інфраструктури 

населеного пункту 

704 758     

25010000 Власні надходження 

бюджетних установ 

2 174 415 3 635 828 3 890 171 4 148 875 4 402 574 

25020000 Інші джерела власних 

надходжень бюджетних 

331 326     



установ 

30000000 Доходи від операцій з 

капіталом, у тому числі 

600 262 100 

 

182 500   

 Загальний фонд 600 1800    

31010000 Кошти від реалізації скарбів, 

майна, одержаного державою 

або територіальною громадою 

в порядку спадкування чи 

дарування, безхазяйного 

майна, знахідок, а також 

валютних цінностей і 

грошових коштів, власники 

яких невідомі  

600 1800    

 Спеціальний фонд  260 300 182500   

33010000 Кошти від продажу землі  260 300 182 500   

 Всього за розділом І, у тому 

числі : 

89 099 446 100 787 251 113 542 158 118 197 876 124 959 049 

 Загальний фонд 85 802 453 96 826 123 109 399 487 113 977 001 120 482 475 

 Спеціальний фонд 3 296 993 3 961 128 4 142 671 4 220 875 4 476 574 

ІІ. Трансферти з державного бюджету 

41020000 Дотації з державного 

бюджету,  у тому числі: 

4 416 900 8 124 000 6 283 900 7 414 700 8 753 700 

 Загальний фонд 4 416 900 8 124 000 6 283 900 7 414 700 8 753 700 

 Спеціальний фонд      

41030000 Субвенції з державного 

бюджету, у тому числі: 

49 215 300 53 414 800 58 295 300 63 847 600 68 204 500 

 Загальний фонд 49 215 300 53 414 800 58 295 300 63 847 600 68 204 500 

 Спеціальний фонд      

 Усього за розділом ІІ, у тому 

числі: 

53 632 200 61 538 800 64 579 200 71 262 300 76 958 200 

 Загальний фонд 53 632 200 61 538 800 64 579 200 71 262 300 76 958 200 

 Спеціальний фонд      

ІІІ. Трансферти з інших місцевих бюджетів 

41040000 Дотації з місцевих бюджетів, 

у тому числі:  

2 207 400 1 999 981 987 039 987 039  987 039 

 Загальний фонд 2 207 400 1 999 981  987 039 987 039 987 039 

 Спеціальний фонд      

41050000 Субвенції з місцевих 

бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 

4 233 970 3 571 373 2 680 622 

 

2 922 044 3 109 197 

 Загальний фонд 3 903 386 3 289 964 2 680 622 2 922 044 3 109 197 

 Спеціальний фонд 330 584 281 409    

 Усього за розділом ІІІ, у 

тому числі: 

6 771 954 5 571 354 3 667 661 3 909 083 4 096 236 

 Загальний фонд 6  110 786 5 289 945 3 667 661  3 909 083 4 096 236 

 Спеціальний фонд 330 584 281 409    

 Разом за розділами І,ІІ та 

ІІІ, у тому числі: 

149 173 016 167 897 405 181 789 019 193 369 259 206 013 485 

 Загальний фонд 145 545 439 163 654 868 177 646 348 189 148 384 201 536 911 

 Спеціальний фонд 3 627 577 4 242 537 4 142 671 4 220 875 4 476 574 

       

 

З метою розширення бази оподаткування та залучення додаткових коштів 

до бюджету передбачається проведення заходів щодо легалізації заробітної 

плати та проведення розрахунків з бюджетом по податку на доходи фізичних 

осіб, підвищення заробітної плати не нижче законодавчо встановленого рівня, 

погашення заборгованості по платежах до бюджету  

й сплатою поточних нарахувань.  

       Показники доходів бюджету визначені у додатку 2 до Прогнозу.  



 

V. Показники фінансування бюджету  

  У 2022 році  планується  передача коштів з загального фонду бюджету  

територіальної громади до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі    

1857500 грн. 

У 2023 році  планується  передача коштів з загального фонду бюджету  

територіальної громади до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі    

1690000 грн. 

У 2024 році  планується  передача коштів з загального фонду бюджету  

територіальної громади до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі    

1140000 грн. 

Показники фінансування в бюджеті Летичівської селищної територіальної 

громади на 2022 – 2024 роки наведено у додатку  3 до цього Прогнозу,  

показники місцевого боргу в бюджеті   громади на 2022 – 2024 роки  відсутні  

(додатки 4 та 5 до цього прогнозу). 

 

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету 

 

 Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Летичівської 

селищної територіальної громади на 2022–2024 роки розроблено відповідно 

до положень бюджетно-галузевого законодавства, основних прогнозних 

макропоказників економічного і соціального розвитку країни та громади, 

пріоритетів бюджетної політики, передбачених Бюджетною декларацією, 

розрахованих прогнозних показників дохідної частини бюджету. 

 Ключовим завданням бюджетної політики в селищній раді 

залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та 

збалансованості бюджетної системи, підвищення якості надання суспільних 

послуг.  

На прогнозні показники видатків мали вплив зростання розмірів 

соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму 

тощо). 

В прогнозних показниках видаткової частини селищного бюджету  

на 2022−2024 роки враховано насамперед вимоги 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, на проведення розрахунків за електричну 

 енергію, водопостачання, водовідведення, інших енергоносіїв та послуги 

зв’язку, які споживаються бюджетними установами.  

Враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи 

установ та закладів соціально-культурної сфери, надання встановлених власних 

соціальних гарантій для мало захищених категорій громадян, підтримку в 

належному стані об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів 



інфраструктури громади,  , а також виконання в межах фінансових 

можливостей селищних цільових (комплексних) програм.  

Фінансування видатків з селищного бюджету здійснюватиметься в рамках  

економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення 

ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься 

на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних 

результатів.  

  Основною метою розподілу коштів бюджету є забезпечення надання 

якісних публічних послуг та підвищення життєвого рівня населення громади. 

Для її досягнення передбачено виконання завдань у кожній сфері. Головними 

завданнями бюджетної політики за видами діяльності передбачається: 

У галузі управління: 

Пріоритетним завданням органів місцевого самоврядування є забезпечення 

виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері державної 

політики, організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне 

забезпечення діяльності селищної ради. 

Для здійснення фінансування відповідної галузі в  бюджеті селищної 

територіальної громади прогнозується обсяг видатків: 

На 2022 рік -  24589773 грн. (по загальному фонду – 24479407 грн., по 

спеціальному фонду – 110366 грн.), 

На 2023 рік – 26002242 грн. (по загальному фонду – 25891876 грн., по 

спеціальному фонду – 110366 грн.), 

На 2024 рік – 28406077 грн. (по загальному фонду – 28297711 грн., по 

спеціальному фонду – 110366 грн.). 

У галузі освіти: 

Пріоритетом розвитку громади в галузі освіти є реалізація права кожного 

громадянина на освіту, забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти. В 

умовах розроблення на державному рівні подальших кроків реформування 

галузі «Освіта» та запровадження на місцевому рівні системи 

її модернізації.  Пріоритетними завданнями розвитку галузі на 2022–2024 роки 

є  посилення відповідальності навчальних закладів за якість надання освітніх 

послуг,  запровадження ефективної системи інклюзивної освіти в навчальних 

закладах громади, удосконалення методичного та кадрового забезпечення 

інклюзивної освіти,  використання результатів сучасних досліджень та кращих 

практик в реалізації інклюзивної моделі навчання,  розбудова Нової української 

школи,  командний підхід у вихованні та навчанні дітей, який передбачає 

залучення педагогів, батьків, спеціалістів,  розвиток і підтримка системи роботи 

з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності 

дитини, її задатків і здібностей,  створення належних умов для здобуття 

високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, та дітьми, 

які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, соціальної 

адаптації,  надання навчальним закладам більшої економічної самостійності, 



розширення переліку платних освітніх послуг з метою раціонального 

поєднання та ефективного використання бюджетних ресурсів,  удосконалення 

системи позашкільної освіти.  

Граничні показники видатків по галузі освіта бюджету Летичівської 

селищної територіальної громади є: 

На 2022 рік -  127585116 грн. (по загальному фонду – 124212911 грн., по 

спеціальному фонду – 3372205 грн.), 

На 2023 рік – 136661644 грн. (по загальному фонду – 133075435 грн., по 

спеціальному фонду – 3586209 грн.), 

На 2024 рік – 145613992 грн. (по загальному фонду – 141813084 грн., по 

спеціальному фонду – 3800908 грн.). 

У галузі охорони здоров’я: 

Пріоритетами розвитку в галузі охорони здоров’я є  забезпечення 

населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення 

сприятливих умов життєдіяльності людини, розвиток системи громадського 

здоров’я.  Планується здійснення     заходів щодо  оснащення комунальних 

некомерційних підприємств сучасним   обладнанням,  проведення поточних і 

капітальних ремонтів приміщень лікувальних закладів,   забезпечення 

виконання державних і селищних програм, спрямованих 

на поліпшення показників здоров’я населення,  відшкодування лікарських 

засобів по пільговим рецептам для хворих 

на цукровий та нецукровий діабет,  забезпечення підвезення хворих до обласної 

лікарні для проведення процедури гемодіалізу,    проведення заходів щодо 

зниження ризику інфікування  

та попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 тощо. 

Граничні показники видатків по галузі охорона здоров’я бюджету 

Летичівської селищної територіальної громади є: 

На 2022 рік -  2874641 грн. (по загальному фонду – 2874641 грн.), 

На 2023 рік – 3050137 грн. (по загальному фонду – 3050317 грн.), 

На 2024 рік – 3191277 грн. (по загальному фонду – 3191277 грн.). 

У галузі соціального захисту та соціального забезпечення: 

Основними завданнями та заходами у сфері соціального захисту та 

соціального забезпечення є  створення умов для надання всебічної соціальної 

допомоги найбільш вразливим верствам населення,  забезпечення своєчасності 

отримання громадянами державних соціальних гарантій,  забезпечення 

соціальної підтримки дітей війни, осіб з інвалідністю 

та ветеранів війни; громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи,  забезпечення вирішення інших соціально-побутових проблем по 

заявах громадян,  забезпечення соціального захисту учасників АТО/ООС, членів 

їх сімей та членів сімей загиблих воїнів АТО/ООС,  вирішення питань 

соціального захисту осіб з інвалідністю,  організація надання соціальних послуг 



гарантованих державою.  

Основні результати, яких планується досягти є  створення доступного 

середовища, що сприятиме зростанню рівня 

та якості життя цих верств населення,  поліпшення стану  соціальної 

захищенності населення. 

Граничні показники видатків по галузі соціальний захист та соціальне 

забезпечення бюджету Летичівської селищної територіальної громади є: 

На 2022 рік -  7997915 грн. (по загальному фонду – 7737915 грн., по 

спеціальному фонду – 260000 грн.), 

На 2023 рік – 8522192 грн. (по загальному фонду – 8222192 грн., по 

спеціальному фонду – 300000 грн.), 

На 2024 рік – 8964542 грн. (по загальному фонду – 8634542 грн., по 

спеціальному фонду – 330000 грн.). 

У галузі культури та мистецтва: 

Головними пріоритетами в галузі культури та мистецтва є  забезпечення на 

території громади реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, 

бібліотечної  політики,  реалізація прав громадян на свободу літературної та 

художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, 

доступності всіх видів культурних послуг для кожного. Передбачаються  у 

2022–2024 роках проведення  заходів, а саме зміцнення матеріально-технічної 

бази закладів культури,  проведення конкурсів, фестивалів, виставок,  зміцнення 

кадрового потенціалу працівників галузі «Культура і мистецтво» громади  

шляхом підвищення їх фахового рівня та проведення інноваційних семінарів, 

курсів підвищення кваліфікації, поповнення бібліотечних фондів.  

Очікувані результати, які планується досягти є  створення умов для 

задоволення культурних потреб населення громади, творчого розвитку, 

естетичного виховання громадян,  формуванню гармонійного культурного 

середовища,  збільшення чисельності населення, охопленого культурно-

дозвіллєвою діяльністю, бібліотечним обслуговуванням,  збереження, розвиток 

та вивчення національної культурної спадщини,  поповнення та оновлення 

бібліотечних фондів, надання якісних культурно-мистецьких послуг. 

Граничні показники видатків по галузі культура та мистецтво бюджету 

Летичівської селищної територіальної громади є: 

На 2022 рік -  7554571 грн. (по загальному фонду – 7406971 грн., по 

спеціальному фонду – 147600 грн.), 

На 2023 рік – 7966021 гривня (по загальному фонду – 7813721 грн., по 

спеціальному фонду – 152300 грн.), 

На 2024 рік – 8357627 грн. (по загальному фонду – 8196327  грн., по 

спеціальному фонду – 161300  грн.). 

У галузі фізичної культури та  спорту: 



Пріоритетними у галузі фізичної культури та спорту є залучення широких 

верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя, 

забезпечення максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-

юнацькому спорті, створення умов 

для занять фізичною культурою і спортом. Планується здійснення у 2022–2024 

роках таких заходів, як  підвищення рівня залучення населення до занять 

фізичною культурою та масовим спортом, удосконалення механізму утворення 

та утримання мережі сучасних спортивних споруд,    розвиток фізичної 

культури і спорту в навчально-виховній сфері,  удосконалення механізмів 

морального та матеріального заохочення високих спортивних результатів, 

 створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці 

шляхом розвитку інфраструктури для занять спортом та активного відпочинку, 

 формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у 

суспільстві.   

Граничні показники видатків по галузі фізичної культури та спорту 

бюджету Летичівської селищної територіальної громади є: 

На 2022 рік - 2009569 грн. (по загальному фонду – 2009569 грн.), 

На 2023 рік – 2107488 грн. (по загальному фонду – 2107488 грн.), 

На 2024 рік – 2212847 грн. (по загальному фонду – 2212847 грн.). 

 У  галузі житлово – комунального господарства: 

Пріоритетом   розвитку житлово – комунального господарства громади є 

підвищення якості надання житлово – комунальних послуг та покращення 

стану благоустрою, підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади, 

проведення обґрунтованої тарифної політики. Основні цілі державної політики 

та місцевого розвитку у цій сфері є організація благоустрою населених пунктів, 

створення місць відпочинку, утримання в належному стані кладовищ,  

управління об’єктами житлово – комунального господарства, їх ефективної 

експлуатації.  Для  досягнення визначенних цілей передбачається виконання 

таких завдань, як сприяння розвитку благоустрою громади: освітлення доріг,   

скверів та інших місць з використанням енергозберігаючих світильників; 

збереження зелених насаджень, їх утримання 

в задовільному та упорядкованому стані, охорона та благоустрій парків; 

обслуговування пам’ятних знаків та дощок, благоустрій кладовищ,   

розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання 

територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, 

збереження об’єктів загального користування а також природних комплексів і 

об’єктів, організація  належного утримання та раціонального використання 

території, будівель та об’єктів іншого призначеня.  

Показниками досягнення цілей є охоплення  прибирання всієї площі 

території громади, збільшення питомої ваги площі оновлених газонів, 

видалення сухостійних дерев, обслуговування мереж вуличного освітлення 

тошо. 

Граничні показники видатків по галузі житлово – комунального 

господарства  бюджету Летичівської селищної територіальної громади є: 



На 2022 рік - 3700000 грн. (по загальному фонду – 3700000 грн.), 

На 2023 рік – 3700907 грн. (по загальному фонду – 3700907 грн.), 

На 2024 рік – 4242218 грн. (по загальному фонду – 4242218 грн.). 

У галузі економічна діяльність (транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство, будівництво та регіональний розвиток): 

Пріоритетами у галузі економічної діяльності у прогнозному періоді − 

поліпшення наявних, проведення капітальних ремонтів та побудова нових 

об’єктів для потреб економічного розвитку і підвищення якості життя 

громадян. 

Прогнозується здійснення у 2022–2024 роках таких заходів як 

виготовлення проектно – кошторисних документацій на проведення 

капітальних ремонтів та будівництва об’єктів, проведення капітального і 

поточного ремонтів, утримання мережі автомобільних доріг місцевого 

значення, що знаходяться в комунальній власності громади, розроблення 

довгострокових програм, перспективних планів утримання 

та розвитку дорожнього господарства,  розширення джерел фінансування, у 

тому числі за рахунок залучення позабюджетних коштів та інвестицій, 

проведення будівництва мереж водопостачання по населених пунктах громади. 

 Граничні показники видатків по галузі економічна діяльність бюджету 

Летичівської селищної територіальної громади є: 

На 2022 рік -  3786600 грн. (по загальному фонду – 1746600 грн., по 

спеціальному фонду – 2040000 грн.), 

На 2023 рік – 3523900 грн. (по загальному фонду – 1833900 грн., по 

спеціальному фонду – 1690000 грн.), 

На 2024 рік – 3065650 грн. (по загальному фонду – 1925650  грн., по 

спеціальному фонду – 1140000  грн.). 

У галузі інша діяльність: 

Пріоритетом розвитку  галузі є  запобігання надзвичайним ситуаціям, 

ефективне реагування на них, забезпечення  збереження життя і здоров’я 

людей, забезпечення безпечних умов  відпочинку неселення  на водних 

об’єктах, запобігання та припинення адміністративних  правопорушень і 

злочинів, захист життя і здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від 

протиправних посягань, забезпечення покращення стану  навколишнього 

природного середовища шляхом  проведення заходів щодо забезпечення 

екологічного безпечного збирання, перевезення, захоронення відходів, 

проведення заходів по упорядкуванню сміттєзвалищ. 

Граничні показники видатків по даній галузі   бюджету Летичівської 

селищної територіальної громади є: 

На 2022 рік -  1690834 грн. (по загальному фонду – 1620834 грн., по 

спеціальному фонду – 70000 грн.), 



На 2023 рік – 1834728 грн. (по загальному фонду – 1762728 грн., по 

спеціальному фонду – 72000 грн.), 

На 2024 рік – 1967255 грн. (по загальному фонду – 1883255  грн., по 

спеціальному фонду – 74000  грн.). 

Інформація  щодо показників  видаткової частини бюджету Летичівської 

селищної територіальної громади на середньостроковий період в розрізі 

головних розпорядників коштів  наведена у додатку 6 до прогнозу бюджету  на 

2022-2024 роки. 

  Інформація  щодо показників  видаткової частини бюджету Летичівської 

селищної територіальної громади на середньостроковий період за Типовою 

програмною класифікацією  видатків та кредитування бюджету наведена у 

додатку 7 до прогнозу. 

  Граничні показники кредитування бюджету  

за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету на 2022 – 2024 роки відсутні (додаток 8 до Прогнозу). 

 

VIІ. Бюджет розвитку 

 

 Пріоритетним напрямом діяльності у прогнозному періоді 

є реалізація інвестиційної політики, формування сприятливого інвестиційного 

клімату, створення необхідних умов для залучення додаткових фінансових 

ресурсів, виконання регіональних стратегічних завдань та програм місцевого 

значення задля сталого соціально-економічного розвитку, надходження 

додаткових фінансових ресурсів та залучення позабюджетних коштів до 

громади. 

Стратегічна мета капітальних інвестицій – підвищення якості надання 

публічних послуг жителям громади та покращення комфорту проживання 

на території громади. 

Реалізація запланованих цілей та завдань здійснюватиметься за рахунок 

коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Летичівської селищної  

територіальної громади, обсяг якого у середньостроковому періоді становитиме 

4870000 грн., в тому числі у 2022 році – 2040000 грн., у 2023 році –1690000грн., 

у 2024 році – 1140000 грн.  

Показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та 

орієнтованими обсягами витрат, визначених у межах загальних граничних 

показників видатків бюджету наведено в додатку  

9 до Прогнозу. 

 Основним  джерелом формування бюджету розвитку визначено передачу 

коштів із загального фонду  селищного бюджету на 2022 рік – 1857500 грн., на 

2023 рік – 1690000 грн., на 2024 рік – 1140000 грн. 

Джерелом  фінансування бюджету розвитку на 2022 рік визначено 

надходження бюджету розвитку у сумі 182500 грн. 



Кошти бюджету розвитку в 2022-2024 рокахбудуть  спрямовуватись на: 

- виготовлення проектно кршторисних документацій на проведення 

капітальних ремонтів та будівництво нових об’єктів комунальної власності 

громади – 1920000 грн., 

- будівництво мережі водопостачання по населених пунктах громади – 

2150000 грн., 

- виготовлення містобудівної документації – 800000 грн. 

  Упродовж наступних за плановим двох років планується продовжити 

комплекс робіт, спрямованих на вирішення актуальних проблем 

соціально-економічного розвитку Летичівської селищної ради у соціально-

культурній сфері та житлово-комунальному господарстві за бюджетними 

програмами селищного  бюджету, які забезпечують виконання інвестиційних 

проєктів у 2022−2024 роках. Впродовж середньострокового періоду 

передбачається реалізувати 16 інвестиційних проєктів на загальну  суму 

128473700 грн. за рахунок субвенцій з державного бюджету, позабюджетних 

коштів та коштів селищного бюджету. 

 

VIІI. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами 

 

Пріоритетом державної бюджетної політики на середньострокову 

перспективу в частині регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення 

самостійності місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності, 

підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами  

на місцевому рівні. 

Обсяги міжбюджетних трансфертів передбачаються в бюджеті 

Летичівської селищної  територіальної громади на підставі Закону України 

про Державний бюджет України на відповідний рік, рішення Хмельницької 

обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний рік. 

Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються 

відповідно до порядків їх використання. 

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів становлять 
у 2022 році – 68246861 грн, 2023 році – 75171383 грн, 
2024 році – 81054436 грн (додаток 11 до Прогнозу ). 

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам в 2022 

– 2024 роках по бюджету Летичівської селищної  територіальної громади 

не планувалися ( додаток 12 до Прогнозу). 

 

 

 

 

 

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету 



 

  Конкретні показники обсягу доходів та видатків, фінансування  

на 2022−2024 роки, визначених цим рішенням, можуть уточнюватись залежно 

від зміни реальних можливостей бюджету на відповідні роки. 

Додатки до прогнозу додаються: 

Додаток 1 «Загальні показники бюджету», 

Додаток 2 «Показники доходів бюджету», 

Додаток 3 «Показники фінансування бюджету», 

Додаток 4 «Показники місцевого боргу», 

Додаток 5 Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, 

обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих 

гарантій», 

Додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з 

бюджету головним розпорядникам коштів», 

Додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету», 

Додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету», 

Додаток 9 «Показники бюджету розвитку», 

Додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі 

інвестиційних проектів», 

Додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів», 

Додаток 12 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету». 

Показники в додатку 4 до Прогнозу «Показники місцевого боргу», додатку 

5 до Прогнозу «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, 

обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих 

гарантій» та додатку 8 до Прогнозу «Граничні показники кредитування 

бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету» відсутні. 

 

 

Начальник відділу фінансів 

Летичівської селищної ради                                          Людмила СМАГЛЮК 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


