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Прогноз бюджету Арцизької міської територіальної громади на 2022-2024 

роки (далі – Прогноз) – документ середньострокового планування, розроблений 

на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 

«Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 

року, Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року, 

Національної економічної стратегії на період до 2030 року, Листа Міністерства 

фінансів України від 09 червня 2021 року № 6250/0/1/-21 «Про прогнози 

місцевих бюджетів на 2022-2024 роки», міських (регіональних) цільових 

програм. 

       Показники міського бюджету на середньостроковий період є основою для 

складання проєкту бюджету на 2022 рік, прогнозів бюджетів інших рівнів, 

планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів, здійснення 

своєчасних підготовчих заходів щодо формування ефективної та спроможної 

мережі бюджетних установ. 

       Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним 

процесом як складової системи управління державними фінансами, 

встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку громади 

та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення 

прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики. Цей 

Прогноз визначає основні напрями дій на середньостроковий період, які 

сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей. 

Головною метою для територіальної громади на середньостроковий період є 

забезпечення відновлення та економічного зростання на основі здійснення 

модернізації економіки міської територіальної громади та підвищення її 

конкурентоспроможності. 

     ІІ Основними завданнями Прогнозу є:  

— залучення інвестицій в економіку міста;  



  
— розвиток підприємницьких структур; 

 — підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;  

 — посилення бюджетної дисципліни та  контролю за  витрачанням бюджетних 

коштів; 

— удосконалення системи результативних показників з метою підвищення 

якості надання послуг у відповідних сферах; 

— впровадження новітніх інформаційних технологій та удосконалення 

програмно-цільового методу, у тому числі шляхом інтеграції гендерно 

орієнтованого підходу у бюджетний процесс;  

— високий рівень громадського консенсусу, ефективність і діловий підхід; 

— використання потужного аналітичного інструментарію; 

— досягнення  довгострокового  сталого  розвитку  громади заради  

підвищення добробуту населення. 

      Реалізація Прогнозу сприятиме розвитку місцевої економіки; створенню 

нових робочих місць; формуванню соціальної відповідальності бізнесу перед 

громадою; збільшенню податкових надходжень до міського бюджету;  

посиленню бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних 

коштів; підвищенню рівня відповідальності учасників бюджетного процесу; 

підвищенню рівня доступності та якості публічних послуг; впевнений розвиток 

територіальної громади. 

     Прогноз бюджету Арцизької міської територіальної громади базується на  

принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності. 

     Наявність певних   ризиків   може  визначати  зміну показників  Прогнозу. 

Найбільш  впливовими  є ризики,   пов'язані   з   відхиленням  фактичних  

макроекономічних показників від запланованих,  що призводитиме  до  

розбалансування бюджету  як  з  боку  доходів,  так  і  з боку видатків.  Ще 

більш невизначеним  є  ймовірність  реалізації  ризиків,  пов'язаних  із  

внесенням   змін   до  бюджетного і податкового законодавства,  економічні, 

фінансові кризи, зниження ділової активності, інфляційні процеси, воєнні 

конфлікти, пандемії тощо.  

Основними   ризиками, що можуть вплинути на   виконання  Прогнозу 

бюджету, є: 

- прийняття    змін     до    бюджетно-податкового    законодавства,    що 

призводять до скорочення бюджетних надходжень; 

-  прийняття центральними органами влади рішень, які призводять до 

збільшення видатків місцевих бюджетів, без передачі відповідного фінансового 

ресурсу на їх виконання; 

- настання несприятливих подій у національній і регіональній економіці 

(нестабільність рівня промислового виробництва і споживання, інфляційні і 

інші фактори, що зумовлюють підвищення витрат на виробництві тощо); 

- настання несприятливих подій у бюджетоутворювальних галузях 

економіки міста; 

- низька платіжна дисципліна (зростання простроченої заборгованості 

перед бюджетом, зростання кредиторської та дебіторської заборгованості 

підприємств, зростання податкового боргу); 

- збільшення видатків унаслідок дії зовнішньоекономічного чинника 

(збільшення цін на енергоносії, зміни курсів валют). 



  
Основними заходами для мінімізації впливу ризиків на 

показники бюджету є дотримання об’єктивності під час формування доходів 

бюджету та використання сучасних методів бюджетного планування та 

фінансового контролю. 

 На соціальний та економічний розвиток міста значною мірою вливають 

несприятливі макроекономічні умови внаслідок обмеження економічної 

діяльності через запровадження карантинних заходів, спрямованих на 

попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну 

інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19. 

У господарському комплексі Арцизької міської територіальної громади 

важливе місце займає сільськогосподарське товаровиробництво, як з точки зору 

формування та розвитку ринку праці, так і наповнення бюджетів усіх рівнів 

шляхом сплати податкових платежів.  

     Найбільш ймовірним сценарієм розвитку економіки у 2022 році є 

продовження поступової адаптації економічних суб’єктів до нових реалій, 

викликаних поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

    Згідно Бюджетної декларації на 2022-2024 роки державні соціальні стандарти 

передбачаються наступні: 

розмір мінімальної заробітної плати: 

з 01 січня 2022 року - 6 500 грн, з 01 жовтня 2022 року - 6 700 грн; 

з 01 січня 2023 року - 7 176 грн; 

з 01 січня 2024 року - 7 665 грн; 

розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної 

сітки: 

з 01 січня 2022 року - 2 893 грн, з 01 жовтня 2022 року - 2 982 грн; 

з 01 січня 2023 року - 3 193 грн; 

з 01 січня 2024 року - 3 411 грн. 

Розмір прожиткового мінімуму, грн 
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    Обсяги поточних видатків на утримання установ (крім видатків на 

заробітну плату і оплату енергоносіїв) на 2022 – 2024 роки передбачені у 

мінімально необхідному обсязі з врахуванням індексу споживчих цін на 

відповідні роки. Потребу у цих видатках розраховано, виходячи з режиму 

економії, об’єктивного вибору пріоритетів, ефективного та раціонального 

використання коштів. 

     У разі зміни соціальних стандартів показники видаткової частини бюджету 

на 2022-20204 роки будуть уточнюватись. 

                      

ІІІ. Загальні показники бюджету 

 

Обсяг доходів міської територіальної громади прогнозується на: 

2022 рік – 272450,4  тис. грн. (зростання до 2021 року –22226,9 тис. грн. 

(+8,9%); 

2023 рік –295895,3 тис. грн. (зростання до 2022 року –23444,9 тис. грн. (+8,6%); 

2024 рік – 316704,6 тис. грн. (зростання до 2023 року – 20809,3 тис. грн. (+7%). 

Обсяг видатків міської територіальної громади прогнозується на: 

2022 рік – 272450,4  тис. грн. (зростання до 2021 року – 22226,9 тис. грн. 

(+8,9%); 

2023 рік –295895,3 тис. грн. (зростання до 2022 року –23444,9 тис. грн. (+8,6%); 

2024 рік – 316704,6 тис. грн. (зростання до 2023 року – 20809,3 тис. грн. (+7%). 

    Загальні показники бюджету  міської територіальної громади  на 2022-

2024 роки визначені у додатку 1 до цього Прогнозу. 

      

ІV. Показники доходів бюджету 

 

       Прогноз доходів бюджету на 2022 – 2024 роки визначений на підставі 

прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, 

чинних норм податкового та бюджетного законодавства,  динаміки бази 

оподаткування, ефективності податкового адміністрування та аналізу 

виконання бюджету у попередніх і поточному бюджетних періодах, положень 



  
нормативно - правових актів міської ради про встановлення місцевих 

податків та зборів. 

      Стратегічними цілями податкової політики в середньостроковому періоді є: 

- підвищення якості адміністрування місцевих податків та зборів; 

- ефективне акумулювання ресурсів, необхідних для виконання міською радою 

функцій; 

- сприяння економічному та інвестиційному розвитку громади; 

- активізація податкового потенціалу громади. 

      З метою збільшення податкової бази та залучення додаткових надходжень 

до міського бюджету визначено такі пріоритетні завдання: 

- покращення ділової активності підприємств міста, представників малого та 

середнього бізнесу; 

- створення сприятливого клімату для  інвестицій в економіку міста;  

- сприяння створенню нових робочих місць; 

- проведення заходів детінізації трудових відносин у сфері зайнятості 

населення, легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати, 

дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо 

мінімального розміру заробітної плати; 

- своєчасне  погашення податкових зобов’язань перед бюджетом Арцизької 

міської територіальної громади; 

- перегляд укладених договорів оренди земельних ділянок на предмет 

відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу України; 

 - збільшення власних надходжень бюджетних установ; 

 - перегляд ставок місцевих податків і зборів. 

       Прогнозні показники доходів бюджету сформовані з урахуванням існуючої 

податкової бази та реалізації завдань із розширення її потенціалу. Показники 

доходів бюджету наведені в додатку 2 до цього Прогнозу.   

       Прогнозні показники дохідної частини  на середньостроковий  період  

розраховані з урахуванням: 

        спрямування 13,44 відсотка акцизного податку з пального до бюджетів 

територіальних громад; 

       застосування до 2023 року включно, індексу споживчих цін, що 

використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової 

оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель 

несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування 

єдиним податком четвертої групи, із значенням 100 відсотків;    

       використання чинних ставок оподаткування, зокрема, з основних податків.    

      Крім того, на прогнозні показники доходів бюджету мали вплив: 

- зростання макропоказників та соціальних стандартів, що збільшить податкові 

надходження з податку на доходи фізичних осіб, місцевим податкам і зборам 

(податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  туристичного 

збору, єдиного податку платників І та ІІ груп) та надходження від 

адміністративних зборів та платежів; 

- збільшення  з 01.01.2022 року  ставок земельного податку та орендної плати за 

землю відповідно рішень Арцизької міської ради від 09 липня 2021 року                 

№ 519-VIII «Про встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки на 

території Арцизької міської територіальної громади» та № 516-VIII «Про 



  
встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік», що 

збільшить надходження по платі за землю. 

      З урахуванням вищезазначених особливостей загальні показники доходів 

бюджету Арцизької міської територіальної громади (без врахування 

міжбюджетних трансфертів) зростають, а саме: у 2022 році порівняно з 

плановим показником 2021 року на 8151,6 тис. грн. або на 6%, у 2023 році 

порівняно з прогнозним показником 2022 року на 8522,8 тис. грн. або на 5,9%, а 

у 2024 році порівняно з прогнозним показником 2023 року на 6813,3 тис. грн. 

або на 4,5%. 

      Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади, як і в 

попередні періоди, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати, та податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород, одержаних військовослужбовцями, та інших виплат.         

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 112,0%, у 2023 році – 108,1%, у 2024 році – 105,1%. 

      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 рішенням  Арцизької міської ради від 09 липня 2021  

року № 518-VIIІ «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік».  

Темп  росту єдиного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 99,5%, у 2023 

році – на 105,4% та у 2024 році – на 105,4 %.   

        Розрахунок прогнозної суми податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, транспортного податку на 2022-2024 роки проведено за 

підсумками фактичних надходжень за попередні 3 роки, за ставками, 

визначеними рішеннями Арцизької  міської ради від  09 липня 2021 року                  

№ 517-VIII «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022 рік», № 518-VIII «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік». Темпи росту з  податку на 

майно, відмінне від земельної ділянки  прогнозуються у 2022 році на рівні    

95,0%, у 2023 році – на 108 %, у 2024 році – на рівні 108% .      

         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 102%, у 

2023 році – на 102% та у 2024 році – на 102 %.  

 



  
V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, 

гарантованого територіальною громадою боргу і надання місцевих 

гарантій 

 

       Враховуючи обмеженість дохідних джерел бюджету розвитку, визначених 

статтею 71 Бюджетного кодексу України, та необхідність спрямування 

значного обсягу видатків на зміцнення матеріально-технічної бази установ та 

закладів соціально-культурної сфери, розбудови об’єктів інфраструктури міста, 

житлово-комунального господарства  в першу чергу враховують передачу 

коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду).  

      При складанні прогнозу бюджету на 2022-2024 роки забезпечено його 

збалансованість. 

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету 

 

      При формуванні видаткової частини бюджету у середньостроковому періоді 

основним прагненням було досягнення цілей державної політики в межах 

ресурсних можливостей міського бюджету, спрямовуючи кошти на заходи 

відповідно до їх пріоритетності і актуальності, а також з урахуванням 

ефективності їх використання та можливої економії коштів за діючими 

бюджетними програмами або напрямами використання бюджетних коштів.    

   Прогнозні показники видатків міського бюджету на  2022-2024 роки 

розроблено на основі показників дохідної частини  бюджету. В першу чергу 

в них враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо 

забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну 

енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами. Дані видатки враховані з урахуванням 

заходів щодо їх оптимізації та ефективного використання. 

      Першочергово, також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення 

стабільної роботи установ та закладів соціально — культурної сфери 

з урахуванням гендерного аналізу за окремими бюджетними програмами, 

надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених 

категорій громадян, підтримку в належному стані об’єктів житлово — 

комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури міста, 

впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах 

фінансових можливостей міських (регіональних) програм. 

     Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету 

головним розпорядникам коштів наведені у додатку 4 до цього Прогнозу, 

граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування бюджету наведені у додатку 5 до цього Прогнозу.               

    Державне управління. Пріоритетними завданнями апарату міської ради 

та її виконавчих органів є належне фінансове забезпечення функціонування 

органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, 

визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

та іншими нормативно-правовими актами. У 2022-2024 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 Арцизької 

     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;  

—  вивчення та  впровадження кращого досвіду в  сфері розвитку місцевого 

самоврядування;  

—  активного розвитку форм місцевої демократії, коли жителі можуть 

висловити свою думку з різних питань не від виборів до виборів, 

а повсякчас; 

—  закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування, 

формування ефективної системи управління;  

—  доступності і належної якості публічних послуг, що надаються службами 

міської ради; 

— створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для 

забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних 

і делегованих повноважень;  

      У 2023 – 2024 роках передбачається здійснити такі заходи: 

забезпечення принципу прозорості у своїй діяльності; 

забезпечення ефективної роботи ЦНАП; 

створення комплексної системи електронного урядування; 

поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для стабільної 

та ефективної роботи суб’єктів підприємництва. 

Основними результатами, яких планується досягти, є: 

продовження забезпечення якісного, максимально зручного та 

комфортного обслуговування громадян; 

організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за 

мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; 

розширення переліку надання адміністративних послуг; 

поліпшення управління комунальною власністю територіальної громади 

міста шляхом оптимізації структури комунальної власності та підвищення 

ефективності використання майна.  

     Освіта. Пріоритетом розвитку галузі є забезпечення доступності 

високоякісної освіти відповідно до європейських стандартів освітньої системи.  

В умовах розробки на державному рівні подальших кроків реформування 

галузі «Освіта» та запровадження на місцевому рівні системи її модернізації 

завданнями розвитку галузі на 2022 – 2024 роки є: 

розбудова нового освітнього середовища, що відповідатиме вимогам 

сьогодення, задоволення потреб учасників освітнього процесу та мотивація 

здобувачів до навчання, а вчителів до професійного розвитку;  

забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним 

обладнанням;  



  
запровадження ефективної системи інклюзивної освіти в 

навчальних закладах міста, удосконалення методичного та кадрового 

забезпечення інклюзивної освіти;           

використання результатів сучасних досліджень та кращих практик в 

реалізації інклюзивної моделі навчання;  

надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами 

максимально наближених до місця проживання та з урахуванням їх 

індивідуальних потреб і можливостей; 

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 та створення умов для 

діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів 

виховної та організаційно-методичної роботи в місті; 

організація освітнього процесу із використанням технологій 

дистанційного навчання під час карантину.                                                                                                                                     

       Основними результатами, яких планується досягти:  

         розширення можливості соціальної інтеграції різних категорій дітей з  

відхиленнями в розвитку, поведінці, обмеженими можливостями здоров’я та 

особливими освітніми потребами; 

      100-відсоткове охоплення дітей повною загальною середньою 

освітою; 

      підвищення рівня забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів 

сучасними комп'ютерними комплексами; підключення загальноосвітніх 

навчальних закладів до мережі Інтернет. 

 Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу 

освітніх закладів, яка включає 13  закладів дошкільної освіти, 13 установ 

загальної середньої освіти,  1 установу позашкільної освіти та 2 школи 

естетичного виховання. 

     Охорона здоров’я.  
Пріоритетами розвитку є реформування медичної галузі, забезпечення 

населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення 

сприятливих умов життєдіяльності людини, розвиток системи громадського 

здоров’я.  

У 2022-2024 роках передбачається здійснення таких заходів: 

         створення спроможної системи громадського здоров'я, переорієнтація 

системи охорони здоров’я від політики лікування до політики профілактики 

захворювань; 



  
          відшкодування витрат по оплаті житлово-комунальних послуг. 

  

       Основні результати, яких планується досягти:  

       підвищення доступності і якості медичних послуг; 

       запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони     

       здоров’я та їх фінансового забезпечення; 

      створення стимулів для здорового способу життя населення й здорових   

       умов праці; 

        зниження рівнів загальної захворюваності населення; 

покращення стану здоров’я населення.  

Реалізація медичних послуг буде здійснюватися через існуючу мережу 

закладів, яка включає заклад первинної – медикосанітарної допомоги - 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ АРЦИЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"та заклад 

вторинної ланки медицини – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "АРЦИЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ОПОРНА ЛІКАРНЯ" 

АРЦИЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

     Соціальний захист та соціальне забезпечення. В рамках цієї галузі з 

міського бюджету фінансуватиметься  утримання Комунальної установи 

"Центр надання соціальних послуг" Арцизької міської ради. 272 мешканців 

громади отримають соціальні послуги.                                                                                                                                              

Пріоритетними завданнями 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;  

організація надання соціальних послуг гарантованих державою;  

соціальна підтримка сімей з дітьми та осіб, які опинились в складних 

життєвих обставинах. 

Основні результати, яких планується досягти:  

- створення доступного середовища, що сприятиме зростанню рівня та 

якості життя цих верств населення; 

- підвищення ефективності соціальної роботи з сім’ями, молоддю; 

- адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог 

законодавства, спрощення порядку надання соціальних послуг,  

охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та 

малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади. 

     Культура. Цілями державної політики у сфері культури і туризму, 

втіленням яких на місцевому рівні займається головний розпорядник 

бюджетних коштів – відділ культури та туризму Арпцизької міської ради, і у 

середньостроковій перспективі будуть направлені на збереження, відтворення 

та примноження духовних і культурних здобутків українського народу. 

Протягом 2022-2024 років передбачається здійснити:  

-удосконалення механізму надання фінансової підтримки закладам культури;  

-упорядкування кількості установ культури та їх штатної чисельності;  

-запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних 

послуг населенню;  



  
-забезпечення підвищення фахового та освітнього рівня працівників культури 

і мистецтв. 

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 громади. 

     Реалізація культурних послуг буде здійснюватися через існуючу мережу 

культурних закладів: Центральна міська бібліотека, Музей, 11 будинків 

культури та клубів.  

     Фізична культура і спорт. В рамках цієї галузі з міського бюджету 

фінансуватиметься діяльність 2 установ фізичної культури і спорту- 

Комунальне підприємство "АРЦИЗЬКЕ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОС" Арцизької міської ради та Арцизька дитячо-

юнацька спортивна школа. 

Пріоритетами розвитку галузі будуть 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. 

У 2022-2024 роках передбачається здійснення таких заходів: 

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та 

масовим спортом, удосконалення механізму утворення та утримання мережі 

сучасних спортивних споруд; 

       розширення можливостей та активізація участі молоді в життєдіяльності 

територіальної громади міста. 

    Житлово-комунальне господарство. Пріоритетними завданнями у 

прогнозному періоді буде надання населенню якісних житлово-комунальних 

послуг, забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць, комплексний 

благоустрій території міста, покращення якості і забезпечення питною водою 

населення громади. 

       

    Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю В рамках 

цієї галузі з міського бюджету фінансуватиметься Комунальне підприємствр 

"ТРУДОВИЙ  АРХІВ АРЦИЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"  метою створення якого є 

централізоване тимчасове зберігання архівних документів, накопичених у 

процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юросіб 

та фізосіб-підприємців, а також інших архівних документів, які не належать до 

Національного архівного фонда. 

     Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру В рамках цієї галузі з міського бюджету 

фінансуватиметься  пожежна команда с. Задунаївка  у кількості 4 штатних 

одиниць з метою запобігання виникненню  надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, проведення   комплексу   заходів,   які   

включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи,  що здійснюються у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного  та  природного 

характеру  і  спрямовані  на  припинення дії небезпечних факторів, рятування  

життя  та  збереження  здоров'я  людей,  а   також   на локалізацію  зон  

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.  



  
     Громадський порядок та безпека. В рамках цієї галузі з міського 

бюджету фінансуватиметься структурний підрозділ КП «Комфорт-16»  - 

сторожова варта у кількості 28 штатних одиниць. Пріоритетними завданнями у 

сфері будуть: охорона громадського порядку, допомога правоохоронним 

органам у запобіганні та припиненні правопорушень, охорона майна Арцизької 

міської територіальної громади. 

     Охорона навколишнього природного середовища. Пріоритетними 

завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища 

є забезпечення охорони довкілля та раціонального використання природних 

ресурсів. 

     За рахунок екологічного податку у 2022-2024 роках здійснюватимуться 

заходи, які направлені на охорону та раціональне використання природних 

ресурсів, зменшення шкідливого впливу забруднюючих речовин та відходів на 

довкілля і здоров’я людей та іншу діяльність у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. 

     

 

 

 

VІ. Бюджет розвитку 

 

        Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс 

робіт, спрямованих на розв’язання актуальних проблем соціально-економічного 

розвитку міста у галузях освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури 

і спорту, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, а 

також забезпечити погашення місцевого боргу.  

     Основним фінансовим джерелом реалізації інвестиційних проєктів у 2022 – 

2024 роках залишається передача коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду). 

      Мета та цілі капітальних інвестицій обумовлюються пріоритетними 

потребами територіальної громади і будуть спрямовані на поліпшення 

соціально-економічного розвитку території, забезпечення необхідного рівня 

послуг, що надаються мешканцям територіальної громади. 

 

VІІІ.  Взаємовідносини бюджету з іншими місцевими бюджетами 

 

Прогноз відповідно до статей 103 та 103-3 Бюджетного кодексу України 

передбачає міжбюджетні трансферти з державного бюджету, питома  вага яких 

у структурі доходів бюджету складає 47,6% у середньостроковому періоді.  

     Загальний обсяг трансфертів з державного бюджету складає  у 2022 році – 

128545,4 тис. грн., 2023 році –143467,5 тис. грн., 2024 році – 157463,5 тис. грн. 

      Основними трансфертами з державного бюджету є освітня субвенція 

(35,1%). 

         Загальний обсяг базової дотації з  державного бюджету складає  у                       

2022 році – 31686,5 тис. грн., 2023 році – 37383,3 тис. грн., 2024 році –                        

44140,2 тис. грн. 
     Показники міжбюджетних трансфертів бюджету за видами наведені в 
додатку 8, 9 до прогнозу міського бюджету. 



  
     Взаємовідносини бюджету Арцизької міської територіальної 

громади з місцевими бюджетами інших рівнів будуть здійснюватись через 

механізм передачі відповідних міжбюджетних трансфертів, визначених статтею 

101 Бюджетного кодексу України. 

        

                ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету 

 

      До Прогнозу додаються: 

      додаток 1 «Загальні показники бюджету»; 

      додаток 2 «Показники доходів бюджету»; 

      додаток 3 «Показники фінансування бюджету на 2022-2024 роки»; 

      додаток 4 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з 

бюджету головним розпорядникам коштів»; 

      додаток 5 «Граничні показники видатків місцевого бюджету за Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету»; 

     додаток 6 «Показники бюджету розвитку»; 

     додаток 7 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі 

інвестиційних проєктів» 

     додаток 8 « Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів» 

     додаток 9 «Показники міжбюджетних трансфертів (іншим місцевим  

бюджетам)». 

       

       Конкретні показники обсягу видатків на 2022-2024 роки будуть 

уточнюватись залежно від прийнятих нових законодавчих та інших 

нормативно-правових актів, рішень міської ради, що впливають на показники 

міського бюджету у середньостроковому періоді.  

 

 

 Начальник фінансового управління                           Ірина    ГРИНЬКО  

 

 

 


