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СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого
комітетуНовомиргородської
міської ради
«30» серпня 2021 року № 63
ПРОГНОЗ
бюджету Новомиргородської міської територіальної
громадина 2022 – 2024 роки
(11541000000)
(код бюджету)

І. Загальна частина
Прогноз бюджету Новомиргородської міської територіальної громади
на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті
75¹ Бюджетного кодексу України, діючого Податкового та Бюджетного кодексів
України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та
міжбюджетних відносин.
Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації
на 2022-2024 роки, основних прогнозних макропоказників економічного і
соціального розвитку України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2021 року № 548, а також на основі комплексного аналізу
економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня
розвитку економіки і соціальної сфери громади.
Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету міської
територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання
проєкту бюджету на 2022 рік.
Мета Прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної
бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму
управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними
цілями та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.
Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних
завдань:
підвищення рівня доступності та якості публічних послуг;
забезпечення комфортності проживання мешканців громади;
прогнозування обсягів видатків, пов’язаних із продовженням вже існуючих
бюджетних програм, та визначення наявності фінансового ресурсу для
планування нових бюджетних програм;
забезпечення фінансування інвестиційних проєктів, що мають термін
реалізації більше одного року;
підвищення результативності та ефективності видатків бюджету;
підвищення прозорості бюджетного процесу;
посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних
коштів;
підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.
Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності,
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формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів
бюджету міської територіальної громади, та показники їх досягнення на
2022 – 2024 роки у межах визначених граничних показників видатків та надання
кредитів.
Виконання прогнозних показників бюджету в середньостроковому періоді
дозволить:
реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи
покращення якості надання публічних послуг та комфортності проживання
жителів громади;
забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики;
впровадити соціальні стандарти.
Можливими ризиками невиконання прогнозних показників можуть бути
зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 5 % ібільше у
порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, невиконання прогнозних
показників доходів бюджету на 5 % і вище, підвищення рівня інфляції. Заходами
з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету є здійснення
заходів з енергозбереження, покращення адміністрування податків і зборів,
зниження частки тіньової економіки, підвищення інвестиційної привабливості
громади.
ІІ. Основні прогнозні показники економічного та
розвитку

соціального

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року
№ 593 р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад
Кіровоградської області» утворена спроможна територіальна громада з центром у
місті
Новомиргород.
Представницьким
органом
Новомиргородської
територіальної громади є Новомиргородська міська рада.
До складу Новомиргородської міської територіальної громади входять
47 населених пунктів. Чисельність наявного населення по утвореній
Новомиргородській міській територіальній громаді 27 079 осіб, в тому числі
міське населення становить 13 509 осіб (місто Новомиргород –11 024 особи,
смт.Капітанівка – 2 485 осіб), сільське населення – 13 570 осіб.
Частка населення трудового віку становить 52 %, серед них - жінок 54 %,
чоловіків – 46 %. Чисельність населення в громаді має тенденцію до зменшення.
На зміни демографічних процесів впливає природний приріст, міграція населення
та багато інших чинників.
Основні види господарської діяльності суб'єктів господарювання, які
розташовані на території громади - це видобувна та харчова промисловість,
сільське господарство, роздрібна торгівля.
Стратегічно важливим для розвитку економіки, наповнення місцевого
бюджету, забезпечення зайнятості населення є діяльність промислових
підприємств. У промисловості, починаючи з 2016 року закріпилась позитивна
динаміка щодо нарощування обсягів промислової продукції, зокрема у добувній
та переробній продукції.
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В загальному обсязі реалізованої промислової продукції займає близько
75 % продукція добувної промисловості (ТОВ ВКФ «Велта») та 15 % переробної
промисловості (ТОВ «Новомиргородський цукор»).
Стале функціонування промисловості у 2022-2024 роках очікується за
рахунок:
нарощування обсягів виробництва промислової продукції та її реалізації на
внутрішньому й зовнішніх ринках;
введення в дію нових виробничих потужностей;
підвищення ефективності інноваційної діяльності у промисловості, сприяння
розвитку виробництва високотехнологічної продукції ;
популяризації продукції місцевих товаровиробників шляхом організації
виставково-презентаційних заходів і ярмарків;
впровадження інвестиційно-інноваційних проектів із застосуванням
маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів;
будівництва сонячних електростанцій на території громади;
створення сприятливого інвестиційного клімату щодо залучення інвесторів з
розробки родовищ корисних копалин
на території громади (розробка
Лікаревського родовища та будівництво гірничо-збагачувального комплексу
ТОВ ВКФ «Велта»).
Найменування
показника, одиниця
виміру
Обсяг реалізовано
промислової
продукції,млн..грн.
Обсяг реалізовано
промислової
продукції на одну
особу
населення,
.грн.
Темп
зростання
роздрібного
товарообороту
підприємств,
юридичних осіб, %
Середньомісячна
заробітна
плата
одного
штатного
працівника, грн..
Темп
зростання
фонду оплати праці,
%
Працевлаштування
громадян на нові
робочі місця, осіб

2020
рік(факт)

2022
(прогноз)

2023
(прогноз)

2024
(прогноз)

1406,6

2021
(затверджено)
1505,0

1580,0

1611,6

1643,8

50931

52968

55616

56728

57862

113,2

100,4

100,3

100,4

100,2

10694

11763,4

12270

13742

15391

114,5

110,0

104,3

112,0

112,0

100

100

105

105

105
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Однією із основних галузей громади є сільське господарство. Аграрний
сектор спеціалізується на вирощуванні зернових та бобових культур. На території
громади діють 104 фермерські господарства. Основну частину земель
сільськогосподарського
призначення
обробляють
сільськогосподарські
підприємства: ПП «АЙ ЕНД Ю ГРУП АГРО», ТОВ «Агрофірма ім.. Чкалова»,
СТОВ
«Степове»,
СТОВ
«Правда»,
ПСП
А/Ф
«Пурпурівське»,
ТОВ «Прищепівка», СТОВ «Агролан», ТОВ «Агроконтракт-Н» та інші. Також на
території громади функціонує сількогосподарський кооператив «Аквадрім», який
знаходиться у селі Турія.
На території громади здійснюють свою діяльність особисті селянські
(підсобні) господарства та громадяни (власники земельних часток (паїв)), які
одноосібно обробляють свої земельні ділянки. Кількість підприємців фізичних
осіб - 687, кількість підприємців юридичних осіб - 420.
Забезпечення медичного обслуговування населення громади здійснюється:
КНП «Новомиргородська міська лікарня», КНП «Центром первинної медикосанітарної допомоги» Новомиргородської міської ради.
Освітня галузь громади представлена 12 загальноосвітніми навчальними
закладами І-ІІІ ступенів, 2 загальноосвітніми навчальними закладами І-ІІ
ступенів, 10 дошкільними навчальними закладами та 1 позашкільним навчальним
закладом.
Послуги у сфері житлово-комунального господарства в місті Новомиргород
надає КП «Новомиргородські муніципальні інженерні мережі». Частка
домогосподарств, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній
кількості домогосподарств об'єднаної територіальної громади 28%.
З метою стабільного наповнення бюджету громади розроблено та
встановлено рішеннями міської ради ставки місцевих податків і зборів на
2022 рік.
Для залучення додаткових коштів у розвиток громади здійснюється
розробка заявок інвестиційних проектів на конкурси, що реалізуються за рахунок
субвенції з державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги. На
2022 рік заплановано підготувати та подати 18 проектів регіонального розвитку,
що реалізують на території міської територіальної громади, відповідно 20 - у
2023 році та 25 - у 2024.
Показники визначено відповідно до наказу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 30 березня
2016 року № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування
і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного
розвитку об'єднаної територіальної громади».
ІІІ. Загальні показники бюджету
Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники бюджету
громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а
також прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують
протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів. Зазначені показники
є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів
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своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проєкту бюджету
міської територіальної громади на 2022 рік. Формування проєкту бюджету на
відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних
показників економічного і соціального розвитку міста, а також змін у
нормативно-правовій базі.
Обсяг ресурсу бюджету Новомиргородської міської територіальної громади
на 2022-2024
роки
прогнозується
в
обсягах
249 744,2 тис. грн,
268 191,8 тис. грн. та 283 478,7 тис. грн. відповідно. Загальні показники
надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету та надання
кредитів з бюджету у розрізі років середньострокового періоду наведені у
додатку 1 до проєкту прогнозу бюджету.
ІV. Показники доходів бюджету
Прогноз дохідної частини бюджету громади розроблено відповідно до норм
бюджетно-податкового законодавства, основних прогнозних макропоказників
економічного і соціального розвитку України та міста, особливостей податкової
політики, передбачених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, положень
нормативно-правових актів міської ради про встановлення місцевих податків і
зборів.
З метою розширення податкової бази та залучення додаткових надходжень
до бюджету громади визначено такі пріоритетні завдання:
сприяння розвитку бюджетоутворюючих підприємств, розширенню діючих
виробничих потужностей, збільшенню виробництва продукції;
поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення
інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади;
впровадження заходів, спрямованих на дерегуляцію підприємницької
діяльності, поліпшення бізнес-клімату.
Для виконання пріоритетних завдань передбачається здійснити наступні
заходи:
провести в установленому порядку обстеження суб’єктів господарювання
щодо дотримання норм законодавства в частині оплати праці у розмірі не менше
мінімальної заробітної плати. Очікуваний результат – підвищення рівня
зайнятості та соціального забезпечення населення, зростання надходжень податку
на доходи фізичних осіб;
провести інвентаризацію земельних ділянок, перегляд укладених договорів
оренди земельних ділянок на предмет відповідності розміру орендної плати
нормам Податкового кодексу України, що забезпечить задіяння земельного
потенціалу громади для залучення інвестицій, збільшення надходжень плати за
землю;
організація реєстрації фізичних осіб-підприємців у доступній формі та у
найкоротші терміни, що очікувано розширить сфери діяльності малого бізнесу,
збільшить надходження єдиного податку;
Прогнозні показники доходів бюджету сформовані на основі існуючої
податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу.
Показники доходів бюджету громади наведені в додатку 2 до прогнозу бюджету.
В структурі доходів найбільшу частку становитимуть податкові та неподаткові
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надходження – 61 %; міжбюджетні трансферти –39 %.
Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади –
податок та збір на доходи фізичних осіб. Прогноз надходжень з податку на
доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18 %)
оподаткування доходів фізичних осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної
плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної
заробітної плати найманих працівників шляхом збільшення продуктивності праці,
легалізації виплати заробітної плати. Темпи росту податку на доходи фізичних
осіб прогнозуються у 2022 році на рівні 2 %, у 2023 році – на 6 % та у 2024 році –
на 4,4 %.
Єдиний податок – це другий бюджетоутворюючий податок. Прогнозний
обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень
Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників, за
ставками, встановленими рішеннями місцевих рад у 2020 році. Темпи росту
єдиного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 25 %, у 2023 році – на 5,6 %
та у 2024 році – на 4,4 %.
Розрахунок прогнозної суми плати за землю на 2022-2024 роки проведено за
підсумками фактичних надходжень за попередні роки, за ставками, визначеними
рішенням Новомиргородської міської ради, щодо земельного податку (від 09
липня 2021 року № 287), з урахуванням перегляду договорів оренди земельних
ділянок в частині збільшення розміру орендної плати, поновлення строку дії
договорів оренди, прийняття рішень про встановлення факту користування
земельною ділянкою без оформлення правовстановлювальних документів,
погашення податкового боргу, а також застосування з 2024 року індексації
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель
несільськогосподарського призначення відповідно до вимог Податкового кодексу
України. Темпи росту з плати за землю прогнозуються у 2022 році на рівні
0,4%, у 2023 році – на 5,6 %, у 2024 році – на 4,4 %.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та туристичний
збір на 2022-20224 роки прогнозуються з урахуванням ставок податку, які
встановлені рішенням Новомиргородської міської ради від 09 липня 2021 року
№ 288, та темпів зростання мінімальної заробітноїплати.
Прогнозні надходження акцизного податку на 2022-2024 роки розраховані
виходячи з фактичних надходжень, розширення бази оподаткування, за ставкою
5% в частині акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників тютюну) та з урахуванням вимог
діючого законодавства щодо спрямування частини акцизного податку з
виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального в
розмірі 13,44 відсотка до бюджетів територіальних громад. Темпи росту
акцизного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 1,8 %, у 2023 році –
на 5,6 % та у 2024 році – на 4,4 %.
Впровадження послідовної та передбачуваної податкової політики на
території громади в середньостроковому періоді дозволить забезпечити:
середньорічний приріст доходів бюджету на 5 %;
зростання бюджетоутворювальних податків, а саме податку на доходи
фізичних осіб – на 4,1 %, місцевих податків та зборів – на 7,9 %.
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З метою сприяння розвитку господарського потенціалу суб’єктів
господарювання (комунальних підприємств) та малого і середнього бізнесу
рішеннями міської ради надані пільги фізичним та юридичним особам зі сплати
земельного податку (рішення від 09 липня 2021 року № 287) та зі сплати податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (рішення від 09 липня
2021 року № 288).
V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу
Показники фінансування бюджету на 2022-2024 роки не прогнозуються додаток 3.
VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету
Під час формування видаткової частини бюджету Новомиргородської міської
територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є
досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету
територіальної громади, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх
пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання
коштів за діючими бюджетними програмами.
Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Новомиргородської
міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки відображені на підставі
поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме:
граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету
головним розпорядникам коштів – додаток 6;
граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету – додаток 7.
В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні
розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого
тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до
Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня
2021 року:
Мінімальна заробітна плата Посадовий
оклад
працівника
І тарифного розряду ЄТС
грн
темпи приросту, грн
темпи приросту,
%
%
з 01 січня 2022 року 6 500
2 893
з 01 жовтня 2022 6 700
3,1
2 982
3,1
року
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
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В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету
враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення
потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповіднодо
встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної
заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які
споживаються бюджетними установами та некомерційними підприємствами
охорони здоров’я.
Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної
роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних
гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані
об’єктів житлово – комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури
міста, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання
в межах фінансових можливостей міських цільових (комплексних) програм.
Державне управління
Пріоритетними завданнями апарату міської ради та її виконавчого органу є
належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого
самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією
України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими
актами. У 2022 та 2023-2024 роках передбачається здійснити заходи щодо:
забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого
самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;
впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності місцевого
самоврядування;
забезпечення повноцінного виконання повноважень Новомиргородської
міської ради згідно з чинним законодавством;
подальшого розвитку створеної прозорої системи в прийнятті рішень
органами місцевого самоврядування;
створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування
прав та повноважень, визначених чинним законодавством України.
Освіта
Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються відділом освіти,
сектором культури,туризму та культурної спадщини, відділом сім'ї молоді та
спорту - структурними підрозділами Новомиргородської міської ради – головного
розпорядника коштів (додаток 6) та у середньостроковій перспективі будуть
направлені на:
повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське
суспільство та європейську інтеграцію;
забезпечення діяльності мережі дошкільних навчальних закладів, створення
умов для їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних
навчальних закладів, урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти,
охоплення дітей обов’язковою дошкільною освітою;
здійснення
заходів
для
забезпечення
якісної,
сучасної,
конкурентоспроможної та доступної освіти шляхом реалізації таких заходів:
забезпечення в рамках продовження реформи загальної
середньої
освіти «Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом
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стимулювання вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього
середовища;
забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним
обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази;
розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою
наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами
максимально до місця їх проживання, врахування індивідуальних потреб і
можливостей таких здобувачів освіти;
забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсного центру;
забезпечення доступності мистецької і позашкільної освіти та інтегрування її
в європейський простір.
Основні результати, яких планується досягти:
створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення;
забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій;
сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів - до
професійного розвитку;
надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами
максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних
потреб і можливостей.
Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх
закладів, яка включає 10 закладів дошкільної освіти, 14 установ загальної
середньої освіти, 1 установи позашкільної освіти та 1 школи естетичного
виховання.
Охорона здоров’я
Цілі державної політики у сфері охорони здоров’я направлені на перехід від
утримання мережі комунальних закладів охорони здоров’я (ліжок, персоналу) до
оплати реальних результатів діяльності цих закладів – фактично наданих
пацієнтам медичних послуг та на місцевому рівні здійснюються відділом охорони
здоров'я Новомиргородської міської ради – структурним підрозділом
Новомиргородської міської ради – головного розпорядника коштів (додаток 6).
Граничний обсяг видатків головним розпорядником бюджетних коштів
направлено на реалізацію наступних бюджетних програм:
КПКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» –
реалізує 1 лікарню міста;
КПКВ 2110 «Первинна медична допомога населенню» – реалізує 1 центр
первинної медико-санітарної допомоги.
Основні результати, яких планується досягти:
підвищення рівня медичного обслуговування населення;
запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорониздоров’я
та їх фінансового забезпечення;
подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та
реформування системи охорони здоров’я;
зниження рівнів загальної захворюваності населення.
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Соціальний захист та соціальне забезпечення
Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту
та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є посилення адресної соціальної
підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх
спрямування соціально вразливим верствам населення.
Прогнозні граничні показники бюджету Новомиргородської міської
територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Соціальний захист та
соціальне забезпечення» на 2022-2024 роки передбачаються наступними
підрозділами Новомиргородської міської ради - головного розпорядника коштів:
відділом соціального захисту населення, службою у справах дітей, відділом сім'ї,
молоді та спорту, КЗ «Новомиргородським міським центром надання соціальних
послуг».
За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади у
середньостроковому періоді планується утримувати 1 установу соціального
захисту (КЗ «Новомиргородський міський центр надання соціальних послуг»).
Крім того, на 2022 – 2024 роки плануються видатки на реалізацію міських
програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій
населення міста.
Завданнями на 2022-2024 роки є:
забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної
соціальної підтримки тим, хто її потребує;
прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки;
надання соціальної підтримки з урахуванням уніфікованих критеріїв
обрахунку сукупного доходу сім’ї та її фінансово-майнового стану;
забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних
та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних;
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа;
Основні результати, яких планується досягти:
адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог законодавства,
спрощення порядку надання соціальних послуг, впровадження нових, сучасних
комп’ютерних та Інтернет технологій;
охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та
малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади;
покращення соціального діалогу між громадськими організаціями та владою.
Культура і туризм
Цілями державної політики у сфері культури і туризму, втіленням яких на
місцевому рівні займається підрозділ міської ради - сектор культури, туризму та
культурної спадщини (додаток 6).
Прогнозні граничні показники бюджету територіальної громади головним
розпорядником бюджетних коштів розподілені на реалізацію наступних
бюджетних програм, а саме:
КПКВ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - 24 бібліотеки ;
КПКВ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на утримання 1
музею;
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КПКВ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів» - 26 клубних установ;
КПКВ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на проведення
культурно-мистецьких заходів державного та місцевого значення.
Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів:
запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних
послуг населенню;
збільшення туристичного потоку та перетворення туризму на одну з
прибуткових галузей економіки міста.
Фізична культура та спорт
Цілями державної політики у сфері фізичної культури та спорту, які реалізує
підрозділ міської ради - головного розпорядника коштів – відділ сім'ї, молоді та
спорту (додаток 6), є створення умов для розвитку індивідуальних здібностей
спортсменів та досягнення високих спортивних результатів.
Прогнозні граничні показники видатків головним розпорядником коштів
направлені на КПКВ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних
шкіл»
на
фінансування
Новомиргородської міської дитячо- юнацької спортивної школи.
Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів:
створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного
розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та
молоді.
Житлово-комунальне господарство
Реалізація цілей державної політики, власних повноважень органів місцевого
самоврядування в сфері утримання, благоустрою та розвитку житловокомунального господарства громади, а також у сфері забезпечення ефективного
функціонування та розвитку вулично-дорожньої мережі визначена заходами
Програми соціально- економічного та культурного розвитку Новомиргородської
міської ради на 2021 рік, затвердженої рішенням Новомиргородської міської
ради від 24 грудня 2020 року №19.
Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства є
задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово-комунальних послуг,
створення комфортних умов для проживання та надання їм якісних житловокомунальних послуг, належне утримання об’єктів комунальної власності.
Транспорт та транспортна інфраструктура
Приорітетами
розвитку
дорожньо-транспортної
інфраструктури
у
прогнозному періоді є поліпшення наявних об’єктів для потреб економічного
розвитку й підвищення якості життя громадян.
Передбачається здійснити такі заходи:
проведення робіт з реконструкції і ремонту доріг громади,капітального
ремонту тротуарів;
підвищення безпеки дорожнього руху.
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VIІ. Бюджет розвитку
У Прогнозі бюджету Новомиргородської міської територіальної громади на
2022-2024 роки бюджет розвитку не планується.
VIІI. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами
Обсяги міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів для бюджету
Новомиргорородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (базова
дотація, освітня субвенція) передбачаються на підставі Бюджетної декларації,
прийнятоїВерховною Радою України 15 липня 2021 року (додаток 11).
Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються
відповідно до порядків їх використання. Найбільшу питому вагу у обсязі
міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету.
Темпи зростання обсягів освітньої субвенції з державного бюджету становлять на
2022 рік до плану 2021 року – 109,1%, на 2023 рік до проєкту 2022 року – 109,5 %,
на 2024 рік до проєкту 2023 року – 106,8 %.
Базова дотація бюджету Новомиргородської міської територіальної громади
запланована Міністерством фінансів України відповідно до діючого механізму
горизонтального вирівнювання податкоспроможності бюджетів місцевого
самоврядування, визначеного статтею 99 Бюджетного кодексу України, на 2022
рік в сумі – 5491,1 тис. грн., на 2023 рік – 6482,7 тис. грн (темп росту до2022 року –
118,0 %), на 2024 рік – 7653,4 тис. грн (темп росту до 2023 року –118,1 %).
Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів по бюджету Новомиргородської
міської територіальної громади
на 2022-2024 роки
(тис.грн)
Прогнозні показники
2022 рік
2023 рік
2024 рік
Міжбюджетні трансферти, які надходять з державного бюджету
Освітня субвенція

85 974,5

94 163,1

100 588,8

Базова дотація

5 494,1

6 482,7

7 653,4

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету
У Прогнозі бюджету Новомиргородської міської територіальної громади на
2022-2024 роки відсутня інформація для заповнення додатків 4 «Показники
місцевого боргу», 5 «Показники гарантованого територіальною громадою міста
боргу і надання місцевих гарантій»,8 «Граничні показники кредитування
бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету», 9 «Показники бюджету розвитку», 10 «Обсяги капітальних
вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів» передбачених
типовою формою прогнозу місцевого бюджету затвердженою наказом
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міністерством фінансів України 02.06.2021року № 314.
Додатки до Прогнозу на 2022-2024 роки 1,2,3,6,7,11,12 додаються.
Конкретні показники обсягів бюджету міської територіальної громади на
2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у бюджетній
та податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку
території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

Начальник фінансового управління
Новомиргородської міської ради

Людмила ЧОРНОМОР

