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УКРАЇНА
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
вул. Незалежності, 13, смт Рокитне, 34200 тел. (03635) 2-14-70

E-mail : fvrstg@ukr.net Код ЄДРПОУ 44021700

Пояснення до основних положень бюджету
Рокитнівської селищної територіальної громади

на 2023 рік

Бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади  на 2023 рік
обраховано на підставі Закону України «Про Державний бюджет України на
2023 рік», відповідно до вимог Бюджетного та Податкового кодексів України.

Обсяг доходів визначено в сумі 363831,9 тис. грн., видатків –
363831,9 тис. грн., бюджет є збалансований.

I. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Індивідуальні прогнозні обсяги надходжень по кожному з видів доходів,

що є джерелами формування місцевого бюджету у 2023 році, розраховані,
виходячи з оцінки надходжень у попередні роки та на підставі розрахунків
окремих відділів селищної ради.

Загальний обсяг доходів бюджету територіальної громади на 2023 рік
обрахований в сумі 363831,9 тис. грн., у тому числі:

- доходи загального фонду бюджету – 360888,4 тис. грн.;
- доходи спеціального фонду бюджету – 2943,4 тис. грн., у тому числі

бюджету розвитку – 418,9 тис. грн.
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Прогнозне надходження доходів до бюджету громади у 2023 році (без
офіційних трансфертів)  складе 131164,4 тис. грн., у тому числі :

- доходів загального фонду – 128221,0 тис. грн.;
- доходів спеціального фонду – 2943,4 тис. грн.
Крім цього, до місцевого бюджету передбачено отримати:
- базову дотацію у сумі 75682,0 тис. грн.;
- освітню субвенцію з державного бюджету у сумі 155456,5 тис. грн.;
- субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями
педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) у сумі
1528,9 тис. грн.

Доходна частина загального фонду бюджету територіальної громади
сформована відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України з
врахуванням таких особливостей:

- продовження зарахування до бюджету територіальної громади 64%
податку на доходи фізичних осіб відповідно до статті 23 Закону України
«Про Державний бюджет України на 2023 рік»;

- збереження зарахування податку на доходи фізичних осіб з грошового
забезпечення військовослужбовців до місцевих бюджетів;

- зміну з 1 травня 2022 року порядку сплати акцизного податку з
тютюнових виробів відповідно до Закону України від 30.11.2021 № 1914-
ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень»;

- внесення змін до Податкового кодексу відповідно до Закону України від
21.09.2022 № 2618-ІХ «Про внесення змін до розділу XX "Перехідні
положення" Податкового кодексу України щодо ставок акцизного
податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану»
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та встановлення з 30.09.2022 року пільгових ставок акцизного податку на
пальне, які діятимуть на період до припинення або скасування воєнного
стану, але не довше, ніж до 1 липня 2023 року;

- надання пільги для платників єдиного податку І і ІІ групи щодо
можливості не сплачувати податок до припинення чи скасування
воєнного стану, передбачене пп.9.1 п.9 підрозділу 8 розділу ХХ
Податкового кодексу України;

- надання пільги для платників єдиного податку ІІІ групи, які
використовують особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозділу
8 розділу ХХ Податкового кодексу України, щодо застосування пільгової
ставки у розмірі 2 відсотки доходу
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Доходна частина спеціального фонду бюджету територіальної громади
сформована відповідно до статті 691 Бюджетного кодексу України, згідно з
якою до місцевого бюджету у 2023 році плануються надходження:

1) 25% екологічного податку – 92,4 тис. грн.
2) 50% грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства

про охорону навколишнього природного середовища внаслідок
господарської та іншої діяльності – 55,4 тис. грн.

3) відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва – 96,0 тис. грн.

4) власні надходження бюджетних установ – 2280,8 тис. грн.;
5) бюджет розвитку – 418,9 тис. грн. – надходження коштів від продажу

землі.
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ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Обсяг видатків бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на
2023 рік обраховано в розмірі 363831,9 тис. грн., в тому числі видатки
загального фонду – 360888,4 тис. грн., видатки спеціального фонду –
2943,4,5 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 418,9,0 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету територіальної громади на 2023 рік
заплановані в сумі 363831,9 тис. грн., в тому числі за рахунок базової дотації –
75682,0 тис. грн., освітньої субвенції – 155456,5 тис. грн., субвенції на
здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої
субвенції – 1728,9 тис. грн.

Видатки на виконання місцевих програм включені до проєкту бюджету на
2023 рік в обсязі, що складає 30784,6 тис. грн., з них по загальному фонду
30121,9 тис. грн., по спеціальному фонду – 662,7 тис. грн.

На виконання місцевих програм в галузі соціального захисту та соціального
забезпечення планується спрямувати 1179,0 тис. грн. на підтримку
реформування системи закладів для дітей-сиріт – 79,0 тис. грн., на
компенсацію послуг зв’язку – 40,0 тис. грн., на ліки для осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи – 50,0 тис. грн., на соціальні послуги –
10,0 тис. грн.; на надання допомоги на поховання – 500,0 тис. грн.; на
соціальний захист окремих категорій населення – 500,0 тис. грн.

На виконання місцевих програм в галузі освіти планується спрямувати
800,0 тис. грн. на придбання палива для шкільних автобусів.

На виконання місцевих програм в галузі фізичної культури то спорту
планується спрямувати 1437,9 тис. грн. на фінансування КЗ "Рокитнівський
центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" –
1037,9 тис. грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань –
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200,0 тис. грн., на матеріального заохочення кращих спортсменів та їх
тренерів– 200,0 тис. грн.

На виконання місцевих програм в галузі охорони здоров’я планується
спрямувати 8430,0 тис. грн. – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
КНП «Рокитнівська БЛІЛ» - 5500,0 тис. грн., КНП «Рокитнівський центр
ПМСД» - 2900,0 тис. грн. та придбання медикаментів дітям Рокитнівщини –
30,0 тис. грн.

На виконання місцевих програм в галузі житлово-комунального
господарства планується спрямувати 10780,0 тис. грн. на фінансову підтримку
КП «Рокитнекомуненергія» - 500,0 тис. грн., КП «Рокитневодоканал» -
1700,0 тис. грн., Томашгородського ВУЖКГ – 2280,0 тис. грн., КП «Рокитне»-
5000,0 тис. грн., КП  «Рокитнекомунсервіс» - 300,0 тис. грн., на оплату
електроенергії вуличного освітлення – 1000,0 тис. грн.

На виконання місцевих програм по заходам з мобілізаційної підготовки
місцевого значення та з територіальної оборони спрямовано 595,0 тис. грн.

На виконання місцевих програм по забезпеченні діяльності місцевої
пожежної охорони спрямовано 750,0 тис. грн.

На виконання місцевих програм по заходам із землеустрою – 96,0 тис. грн.
На виконання місцевих програм по природоохоронним заходам –

147,8 тис. грн.
На виконання місцевих програм в галузі дорожнього господарства

планується спрямувати 6418,9 тис. грн.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних

установ територіальної громади передбачено в сумі 306386,7 тис. грн., що
становить 84,2 % загального обсягу видатків бюджету.

Обрахунок видатків на заробітну плату та соціальні виплати здійснений
виходячи з розміру мінімальної заробітної плати  6 700 грн., прожиткового
мінімуму на одну особу 2 589 грн. та без врахування індексації заробітної
плати, нарахування та виплата якої  на 2023 рік зупинена.

Видатки на оплату енергоносіїв бюджетними установами на 2022 рік
складають 24784,1 тис. грн., що становить 6,8 % загального обсягу видатків
бюджету.

Видатки бюджету розвитку заплановані в сумі  418,9 тис. грн.
Видатки на природоохоронну діяльність становитимуть 147,8 тис. грн.

Видатки, які здійснюються за рахунок надходжень від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, заплановані в сумі
96,0 тис. грн.

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ
передбачаються  в розмірі  2280,8 тис. грн.

Обсяг резервного фонду складає 3608,8 тис. грн., оборотний залишок
коштів – 200, 0 тис. грн.
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Розподіл видатків за головними розпорядниками коштів наведено у
додатку 2, за  міжбюджетними трансфертами - у додатку 3, за програмами, які
фінансуються за рахунок коштів бюджету територіальної громади, - у додатку 4
до рішення.

Начальник фінансового відділу Альона КЛУС


