
 

 

 
НА Д В І Р Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А  

І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

В И К О Н А В Ч И Й      К О М І Т Е Т  
 

РІШЕННЯ 
 

від 22 грудня 2020 року         № 64 

 

Про прогноз бюджету Надвірнянської 

міської територіальної громади на 2022-

2023 роки 

 

На підставі статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

статті 77 Бюджетного кодексу України, Прогнозу економічного і соціального розвитку на 

2021-2023 роки, виконавчий комітет міської ради 

 

в и р і ш и в: 

1. Затвердити прогноз бюджету Надвірнянської міської об'єднаної територіальної громади 

на 2022-2023 роки, додається. 

2. Доручити виконавчому комітету міської ради здійснити оприлюднення цього рішення 

на сайті міської ради в десятиденний строк з дня його прийняття, відповідно до частини 

четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України. 

 

3. Контроль виконання даного рішення покласти на заступника міського голови 

Писклинця І.Д. та фінансове управління міської ради (Русаловська Л.М.). 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                Андрійович З.М.



         Додаток  

        до рішення виконавчого комітету  

        №64 від 22.12.2020  

 

 

ПРОГНОЗ 

 бюджету Надвірнянської міської територіальної громади  

на 2022 і 2023 роки 

 

 

 

1. Загальна частина 

Прогноз  на наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється на підставі 

діючих положень бюджетно-податкового законодавства та з урахуванням засад та 

принципів формування бюджетів, які закладені відповідно до положень Бюджетного та 

Податкового кодексів України, програми діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, схвалених постановою 

КМУ від 29.07.2020 №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку 

України на 2021-2023 роки», а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з подальшою 

реалізацією реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації та інших 

прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку, регіональних 

цільових програм затверджених відповідними рішеннями Надвірнянської міської ради. 

Прогноз включає індикативні прогнозні показники, бюджету Надвірнянської 

міської територіальної громади за основними видами доходів, видатків, фінансування і 

кредитування за бюджетними програмами. 

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення 

дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи 

управління фінансами. 

Прогноз  бюджету Надвірнянської міської територіальної громади базується на 

принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності. Під час 

реалізації  прогнозу очікується, що бюджетні нововведення забезпечать бюджетну 

самостійність та фінансову незалежність  бюджету Надвірнянської міської територіальної 

громади. 

Індикативними показниками соціально-економічного розвитку, які 

використовуються при складанні прогнозу, є: 

Індекс споживчих цін : у 2022 році – 106,2 відсотка,  у 2023 році – 105,3відсотка.  

Індекс цін виробників промислової продукції: у 2022 році - 108,0 відсотка, у 2023 

році - 106,1 відсотка. 

Прогнозні розміри соціальних стандартів, зокрема:  розмір мінімальної заробітної 

плати з 01 січня 2022 року – 6700 гривень, з 01 січня 2023 року - 7176 гривень; 

У 2022-2023 роках зростання прожиткового мінімуму відбуватиметься з 01 липня 

та 01 грудня відповідного року  і прожитковий мінімум становитиме: 

- з 01 січня 2022 року - 2393 гривень, з 01 липня - 2508 гривень, з 01 грудня -2589 

гривень; 

-  з 01січня  2023 року - 2589гривень, з 01 липня - 2713 гривень, з 01 грудня 2778 

гривень; 

 - розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду  Єдиної тарифної сітки 

з 1 січня 2022 року становитиме 2983 гривень, з 01 січня 2023 року - 3195 гривень. 

- коефіцієнти росту цін на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2022 році - 

1,080, у 2023 році - 1,061.  

 



2. Індикативні прогнозні показники  бюджету  Надвірнянської міської 

територіальної громади на 2022 і 2023 роки 

 

 Індикативні прогнозні показники бюджету Надвірнянської міської територіальної 

громади на 2022 і 2023 роки за основними видами доходів та видатків.  

 

 

Назва показника 

 

 

2022 рік, тис. грн. 

 

 

2023 рік,  тис. грн. 

 

1 2 3 

 Загальний фонд  

Доходи (з трансфертами) 384803,22 402294,28 

Видатки (з трансфертами) 384803,22 402294,28 

 Спеціальний  фонд  

Доходи (з трансфертами) 6400,57 6691,50 

Видатки (з трансфертами) 6400,57 6691,50 

Разом   

Доходи (з трансфертами) 391203,79 408985,78 

Видатки (з трансфертами) 391203,79 408985,78 

 

3. Дохідна спроможність бюджету Надвірнянської міської територіальної 

громади на 2022-2023 роки 

 

 

Назва показника 

 

 

2022 рік, тис. грн. 

 

 

2023 рік,  тис. грн. 

1 2 3 

 Загальний фонд  

Загальний обсяг доходів, усього у тому 

числі: 
384803,22 402294,28 

Міжбюджетні трансферти, 

 з  них:                                                                                  

158149,86 165338,49 

дотації з державного бюджету 2414,50 2524,25 

субвенції з державного та обласного  

бюджетів 

155735,36 162814,24 

 Доходи  загального фонду, усього з 

них: 

 

226653,36 

 

236955,78 

Податкові надходження,  усього з них: 222704,36 232827,28 

податок на доходи з фізичних осіб  165695,76 173227,38 

рентна плата за користування надрами 

для видобування нафти, природного 

газу та газового конденсату  

671,00 701,50 

Неподаткові надходження   усього,   

з них: 

3949,00 4128,50 

надходження від орендної плати за 

користування майном,що перебуває в 

комунальній власності. 

165,00 172,50 

 Спеціальний  фонд  

Загальний обсяг доходів, усього  6400,57 6691,50 



 

Назва показника 

 

 

2022 рік, тис. грн. 

 

 

2023 рік,  тис. грн. 

1 2 3 

у тому числі: 

Міжбюджетні трансферти, з них: 

субвенції з державного та обласного 

бюджетів 

242,00 253,00 

-податкові надходження 181,50 189,75 

-доходи від продажу землі 1100,00 1150,00 

власні надходження бюджетних 

установ  

4877,07 5098,75 

 Разом  

Загальний обсяг доходів, усього  

у тому числі: 

391203,79 408985,78 

Міжбюджетні трансферти  158391,86 165591,49 

Власні доходи 232811,93 243394,29 

 

4.Фінансове забезпечення пріоритетних напрямків розвитку 

 

Освіта 

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення доступності високоякісної 

освіти для усіх громадян відповідно до європейських стандартів освітньої системи. 

У 2022 -2023 роках передбачається здійснити такі заходи: 

- вдосконалення мережі навчальних закладів та установ освіти та забезпечення 

спільної участі шкіл у плануванні розвитку освітнього процесу на своїй території; 

- збереження та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів ,запровадження 

різних форм дошкільної освіти та створення умов для всебічного розвитку дітей у 

дошкільних навчальних закладах різних типів; 

- забезпечення умов для отримання якісної освіти дітьми з особливими потребами; 

- матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів, 

підвищення якості освіти; 

Очікувані результати, які планується досягти :  

- підвищення соціального статусу педагогічних працівників;  

- удосконалення науково-методичного забезпечення процесу підвищення 

кваліфікації вчителів; 

-  підвищення рівня охоплення дошкільною освітою дітей; 

- створення умов для забезпечення розвитку, виховання, навчання та ранньої 

адаптації дітей - сиріт, дітей  позбавлених батьківського піклування та дітей з особливими 

потребами; 

 

Культура та мистецтво 

Головним напрямком розвитку галузі є забезпечення розвитку культури і 

духовності українського суспільства, формування цілісної культурно-національної 

ідентичності, збереження, відтворення та примноження духовних та культурних 

здобутків. 

У 2022-2023 роках передбачається здійснити такі заходи:  

- впровадження у бібліотеках новітніх технологій та комплексний 

підхід до розвитку технологій інформаційно-бібліотечного сервісу; 

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури територіальної громади;  

- популяризація культурних надбань шляхом проведення культурно-мистецьких 

заходів; 

Очікувані результати, яких планується досягти: 

- збереження національної культурної спадщини як основи національної культури; 

- створення умов для належного функціонування мережі закладів культури і 



мистецтва, вільної та різноманітної мистецької творчості. 

 

Охорона здоров’я 
Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і 

доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності 

людини, пріоритетність фінансування закладів в частині фінансування з місцевого 

бюджету.  

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити такі заходи: 

 - забезпечення населення доступною та якісною медичною допомогою; 

 - поліпшення здоров’я населення громади, забезпечення  рівного і справедливого 

доступу всіх членів громади до медичних послуг належної якості. 

Основними результатами, яких планується досягти, є:  

 - підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості 

щодо його доступності та якості; 

 - зниження рівня загальної захворюваності населення.  

Покращення стану здоров’я населення  шляхом забезпечення доступу до основних 

медичних послуг. Фінансові ресурси буде зосереджено на пріоритетних потребах охорони 

здоров’я: 

- профілактиці, первинній медичній допомозі та амбулаторному 

(стаціонарозамісному) лікуванні, які є найбільш економічно ефективними; 

- підвищенні якості надання медичної допомоги пацієнтам у невідкладних станах з 

метою знизити передчасну смертність; 

- підвищенні доступності основних лікарських засобів для попередження 

ускладнення захворювань; 

-надання медичних послуг для реагування на епідемії, зокрема епідемії 

коронавірусної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARSCoV-2. 

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 
Пріоритетами соціальної політики на цей період є продовження реалізації 

соціальних ініціатив Президента України, реалізації політики у сфері соціального захисту 

населення, яке проживає на території Надвірнянської міської територіальної громади, 

підвищення життєвого рівня, активізації інститутів громадського суспільства до реалізації 

в громаді державної політики у сфері соціального захисту населення в частині 

фінансування з місцевого бюджету. Протягом наступних періодів планується виконання 

програм і заходів у сфері соціального захисту населення спрямованих на покращення 

становища сімей,забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у 

політичному,економічному та культурному житті територіальної громади.   

 

Центр надання адміністративних послуг 

3 листопада цього року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування 

центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних 

послуг, які надаються в електронній формі». 

Ухвалення даного законопроекту має на меті оптимізувати мережу та функціонування 

ЦНАПів. В Надвірнянській територіальній громаді вже створено ЦНАП, де планується 

розвиток мережі віддалених робочих місць для обслуговування населення, яке проживає в 

населених пунктах, що увійшли до складу Надвірнянської міської територіальної громади. 

 Завдання та заходи: 

- створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних 

послуг європейського зразка; 

- підвищення якості надання адміністративних послуг. 

Основні проблеми, які передбачається розв’язати в результаті реалізації 

завдань та заходів: 

- потреба в оптимізації процесів роботи центрів надання адміністративних послуг 

та мінімізації часу спілкування адміністратора та заявника через надмірне навантаження 

центрів надання адміністративних послуг; 



- недостатня поінформованість громадян про процедури надання адміністративних 

послуг, зокрема, недостатній рівень грамотності населення щодо користування онлайн-

сервісами; 

- складність окремих процедур отримання адміністративних послуг через 

обмежену кількість комплексних послуг за життєвими подіями та недостатню 

кількість адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді. 

 

Житлово-комунальне господарство та інфраструктура 

Пріоритетами житлово-комунального господарства та інфраструктури є 

покращення експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду, організації 

благоустрою населених пунктів, утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури. Протягом наступних періодів планується покращити транспортно-

експлуатаційний стан автомобільних доріг  місцевого значення.  

Пріоритетними завданнями житлово-комунального господарства є підвищення 

якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, розвиток благоустрою в 

населених пунктах громади. У 2022‒2023 роках передбачається здійснити такі заходи:  

- підтримання в належному стані водогонів та водопроводів;  

- сприяння розвитку благоустрою: освітлення доріг, прибудинкових територій, 

скверів та інших місць з використанням енергозберігаючих світильників; 

- збереження зелених насаджень, їх утримання в задовільному та упорядкованому 

стані, створення та формування високо декоративних і ефективних в екологічному 

відношенні насаджень;  

-охорона та благоустрій парків, річок і озер;  

-обслуговування пам’ятних знаків та дощок, благоустрій кладовищ; 

 - вирішення питання щодо збору та вивезення твердих побутових відходів.  

Основними результатами, яких планується досягти, є:  

- підвищити рівень забезпеченості населення комунальними послугами в 

необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами; 

- покращити рівень благоустрою населених пунктів. 

 

5. Міжбюджетні відносини 

Державна бюджетна політика щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин 

буде спрямована на удосконалення інструментів бюджетного планування, зміцнення 

фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення ефективності та 

результативності використання бюджетних ресурсів, а також створення дворівневої 

системи міжбюджетних відносин та реалізуватиметься шляхом: 

- розширення бази оподаткування за доходами,що зараховуються до місцевих 

бюджетів,забезпечення позитивної динаміки їх надходжень та зменшення частки 

трансфертів в доходах місцевих бюджетів;  

- стимулювання соціально-економічного розвитку територій, спрямовуючи кошти 

державного фонду регіонального розвитку на виконання інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку; 

- упорядкування сфер відповідальності органів місцевого самоврядування та 

органів виконавчої влади в рамках проведення адміністративно-територіальної, 

бюджетної реформ; 

- запровадження елементів середньострокового бюджетного планування на 

місцевому рівні для підвищення передбачуваності і послідовності бюджетної політики.   

       

 

В.о.начальника фінансового  

управління міської ради                                                   Лариса Русаловська 

 


