укрлiнА

БЕЗJIIОЛВСЪКА СЕJIИlЦНА РАДА
ХАРКIВСЬКОГО РДЙОНУ XAPKIBCbKOI ОБJIАСТI
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET,
PIlII
вiл 31.08.202t року

ti[Iня

смт Без.lttолiвка

лъ 417

fIро

схвалеlIня
fIрогнозу
селищного бюджету Безлюдiвськоi
селищноi рали на 2022 - 2024 роки
I]iдповiЛНо дО частиtIИ шост,оТ сr,а,гтi 75| Бlодже,гttоI,о кодексу УкраТtIи,
rli;llryrrKтy l Ilуrlк,гУ ((а)) часl,ИllLI t]cplItoT сr,а,гr,i 28, пуrrкту l часl,иНИ
i(pyr.ol'
сr,ат"гi 52 ЗакоtrУ Украi'llи <<I Ipo MiclleBe са]\4овряllува}llIя в Украi:гri>>,
засJlухавIIJи та обгоtзоривt_uи 1-Iроr.гrоз селиш{ного бюдiясету Безлюдilзськоi.
се"ltиtllttоТ РадИ на 2022- 2024
роки, ви коtIавЧий KoMiTeT сеJI|.{tцноi' радr.r
ВИI'I I IIИt]:

l. Схвалити [lрогноз сеJIиtцного бrодяtету Безлrодiвськоl'селиIцноi'рали

на

- 2024 роки ( додасться).
2. Подати }{а розгляд ceciT БезлrодiвськоТ селищноТ рали Прогноз

2022

селищного бюджету БезлюдiвськоТ селищноТ
рали rlа2022.- 2024 роки.
З. Контроль l,а вiдповiдальнiс,гь lцодо виконання даного
рiшення покJIасти
на заступника селиlцного гоJIови з пи-гаIlь дiяльl-тостi виконавч1.1х органiв
ради
л. I-y],oBI-]I [ь.
Без",llоlti вський ccJl

и

lцlt ll й

м. кузьмI1-Iоl]

Додаток

схвАлЕно
рiшення виконкому
вiд 3 1 .08.2021 р. JФ 41

п

7

рогноз

сеJ|ищного бюлжету Безлlолiвськоi се"llиlцltот рали
на 2022 - 2024 роки
(2052б000000)
rtoJ бlо.

I.

1;lte г1

Загальuа частина

Прогноз селищного бюджету БезлrодiвськоТ селищноТ рали rTa 2022-2024
роки (далi - Прогноз) розроблено вiдповiдно ло cTaTTi 75| Бюджетtlого кодексу
УкраТни, дiючих Податкового та Бtоляtетного кодексiв УкраТни l,a iHtt;ltx
законодавчих aKTiB, що стосуються мiсцевих бюлже,riв та мiжбrоджетних
вiдltосин.
I-1оказники I Iрогьrозу сформовано

tla гriдс,гавi

поJIо}кень Бюдхсетtlоl'

леклараuii на 2022-2024 роки, cxBaJleIloi'llocTaHoBolo Кабiнету

N,4iHicTpiB

УкраТни вiд 31 травня 2021 року JФ 548, основних rIрогнозних макропоказникiв
економiчного i соцiаrrьIlого розвитку Украi'rrи IIа 2022-2024 poKLl. схвалсtIих
Постановою Кабiнету Мiнiс,грiв УкраТгrи вiд 3 l r,равня 202l року JYg 586, а ,гакоiк

На ocHoBi комплексного аналiзу економiчноi ситуаuiТ, стану фiнансового

потенцiалу, оцiнки досягнутого рiвня розвитку економiки i соцiальноТ сфери
селищноi ради. Прогноз враховуе Програму соцiально-економiчного розвитку
БезлюдiвськоТ селищноi ради на 202|-2025 роки, затверlIженого рiшенням TI
ceciT БезлюдiвськоТ селищноi' ради VIII скликаtIня вiд 22.|2,2020 року. i
регiоналt,них tti.llboBиx програм I-ra вiдtlовiдtlий гtерiод, з&тв€р:1}IIеIJих сс.jlишltlою
радоIо.

Iроr'rrоз с сl,ра,гсI,iчtrим докуменl,ом IIJIануI]аIIFlя Ilоказникiв селищного
бrодiксr,у ]jсз.lrrо,,tirзськоl'ссJIиtцtlоТ ра.rtи Ila серсi1Ilьос,tроковий lrcpio;1 i octtoBoto
для склаланпя tIроскту сеJIищIIого бtодже,гу }Ia 2022 piK.
Меr,а Гlроr,гrозу IIоляI,а(, у формуванrrl tlос.rliдовrlоi' та llерелба.луваtlоi'
бюджетноi полi,гики на piBHi БезлкlдiвськоТ селихlF{оТ ради tuJIяхом створеLIIя
дiсвого механiзму управлiцня бrоджетним процесом, встаI{овлеI{ня зв'язку мiж
Ст'ратегiчнИми цiltями та можJlиtsостями бlодц>r<е,гу в серелньос,гроковiй
гIерспективi.
I

планусться
досягнення мети Прогнозу
наступних завдань:
- страl,егiчне збалансуваIlня бrоджеr,}lих показникi в;
Лля

забезпечити

виконанI{я

-

пiдвищення результативностi та еtРективностi бюджетноi полiтики;
забезпечення стабiльного фiнансування середньострокових iнвестицiйних
проектiв (програм);

оптимiзацiя фiнансовот д{остатностi селиtцного бюджету

в

koHTekcTi

розLUиреtltIя видаткових повнOважеttь;
ItосиJlсttttя бtолх<сr,ltоТ /lисциlt"rtittлt ,Ia кон,гролю за рацiонаlrьlliстю розlrолilrу
бюджетних кошl,гiв,га ефек,гивtliстtо iх використання;
- реалiзацiя системних напрямкiв удосконалпення i формуваtIня оптима-льноТ

мережi бюджетних установ з ме,гоIо rlадання якiсttих посJIуг.

Виконання IIроI,}Iозних гlоказникiв сеJIиш(ного бrодяtет)z

в

середньостроковому перiодi дозволить реалiзувати цiлi державноТ полiтики та
мiсцевого розвитку, вклюLIаючи гIокращення рiвня доступностi та якост,i
надання публiчних послуг; забезшечити прозорiсть, передбачуванiс,гь та
посл iдовнiсть бюджетноi пол iтики ; впров ади^tи соцiальн i стандарти,
Мож.ltивими ризиками невиконан}{я прогнозних показникiв можуть бу"ги
зростаI]ня цiн на енергоносii на 5 0% i бirrьше у порiвняннi з показниками,
врахованими у Прогнозi, невиконання прог}rозних показrtикiв доходtiв бюджету
на 5 0/о i виttlе, Iliдtsиu{сIrня рiвrrя irrф.lrяltii'.
Захолами з мitliмiзацi'i вIulиву фiска.llьних ризикiв на показники
селищllого бrоджету е здiйсrrенI{я заходiв з tIокращсIlня адмirIiструванrIя

гlода,гкiв

i зборiв, знижеI]ня частки

,гitrьовоl' економiки, lriдвиll{еl;tJя

itrвес,гиr{iйлlоТ приваб,lt ивос,t-i r,рома;lи.

Формуваrrня ГIрогнозу базуст,ься tIа IlринLlигlах збалансованос,гi,
обгруrrтованостi, ефективностi та резуль,rативнос,гi, якi визначенi стат,гею 1
Бюджетtlого кодексу Украiни.

II. OcHoBHi прогltознi показIlиклl економiчного та соtliаль}Iого розвитку

Пiл час розроблення Проггtозу враховано octroBtti прогнознi
макроIIоказники екоtломiчноl,о i соцiального розвитку УкраТrrи та стан
економiчного та соцiального розвитку БезлюдiвськоТ сеJlищноi рали в
гIоточt{оI\4ч porti l,а tla 2022-2024 роки,

OcHoBHi види гослоларськоТ дiя.ltьносr,i ,гериторiа,lrьноТ громали це
сiльськс I,осIlодарс,гtsо, добувrlа IlроNlисловiс,t,ь i розробJlеll}lя кар'еpiB,
llереробьIа промис.ltовiсt,ь, маIшиrIобудуванIrя та розl\рiбгrа ,га оIl,гова l,орt,iвля.

Важливим для розвитку економiки, наповне[Illя мiсцевого бюдже,гу,
забезпе,лення зайttятос,гi нассJIення с дiя.тrьнiсть промислових lliдприсмсr,в,
зокрема харчовоТ, видобувноi, легкоi, переробноi промисловостi, якиIуIи
забезпечусться значний обсяг валовоi додаtrоi BapTocTi, яка створIосться на
територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ громади. В облiковому колi нараховуеться

l889 платникiв, що сплачують Ilодатки, в тому числi: Iори/lичних осiб -_ 33(> r,a
l553. Основними
фiзичнi особи - lliдприс:мui, I-рома/lян

бюджетоутворюючими пiдприемствами Безлюдiвськоi селищЕIоТ ради С:TОВ

,,омЕгд,,,

вIдлл освIти

БЕзлюдrвськоI сЕлиIrlноТ рдllи.

дЕржАRнА ус,гАновА "тЕмнIвськА виIlрАвнА коJIонlя (.1\{!l00)".
1,oB "г,уд BII-I XXI", т,ов "хАрк[вськЕ нАсIнFUI", кп хор "оБлАсниЙ
Аl],гЕчниЙ скJIАл", 1,oB "XAPKIB XIMllPoN4", тов "Апк "LIовААгро",
,гов
"TPAHCCE,PBIC", ],ов "гlлкl-Ауз 2020", Ат "XAPKIBCЬKF.
клр,сроупрлI]JllнFlrl", l,ов "А,I,Ij-мlАркЕT", ],oIJ ФIрмА "С-I'В", ГlРА'Г
,,

коN4плF]кс БL]злюдIв сък иЙ lч,I,ясокоI\4Б

II]

А,г",,гов

"

с

IJ

I

ьгlО- ФУД".

I-Iроr,нозусl,ься на 2022-2024 роки забезгtс,-tсlltlя екоI{оlrлiчttоi' сгабi"rlьttОС'l'i
,га
зниження фiнансових ризикiв, зростання IIоказникiв госltодарськоТ дiяльностi
Ilромислових ,tа сiльськогосподарських пiдrrриемств, створе}rня ПереДУМоВ /iJIЯ

технологiчностi виробЕIицтва.
Пр' формуваrrнi показникiВ селищногО бIодх<етУ на 2022-2024 роки
враховано вiдповiдно до Бюджетнот ilекларацiт збiльu]ення розмiру мiнiмальнот
заробir,ноТ плати, tlрожитковоI,о MiHiMyivry дJlя Ilрацездатltих осiб та ItосалоВоl'О
окJIаду прачiвника 1-го тарифного розря/]у:
- MirliMa.l]bHa заробi,гrrа llJIaтa станом на 0l .0|,2022 року всТаноВЛЮс'ГЬсЯ В
обсязi 6500 г,рrr, (r,емIlи росl,у lta 8,30% /ro 202l року), з 0l.|0.2022 року - б700
грrr. (,гсплпи росту на 3,1%); rla 01.01.2023 року в обсязi 1\16 r,рlr. (темгlи росту
на7,|Оh до2О22 року); на 01.01 ,2024 року - 1665 грrr.( теNIпи росту rrа 6,80% до

зм iH

202З року);

прожитковий MiHiMyM д(ля працездатних осiб станом на 01.01.2022 рокУ
встановлtосться в обсязi 2481 грн. (темпи рос,гу на 9,ЗО/о до 202l рокУ), rta
01.01 .202З року в обсязi 2684 грн. (,гем1-Iи росту rla 8,2ol, ло 2022 року); lla
01 .01 .2024 року - 2880 грн.( темпи росту на 7 ,ЗО/о до 202З року);
розмiр посадового окладу працiвника 1-го тарифrrого розряду
встановлюеться станом на 0l ,01 .2022 року в обсязi 289З грн. (темпи росту lla
||]О^ до 202l por<y), з 0l.|0.2022 року - 2L)82 r-prr. ( l,сlчtllи pocr,1l tta 3,10%); lra
01.01 .202З року - 3l93 грн. (темпи росту lta7,1% до 2022 року); на2024 року 34ll грн, (,гсмrtи росту на6,8О/о до2023 року).

-

OcHoBHi макроllоказник екоtlомiчного i cclItialtbrto1,o розви,гку УкраТьrи у
2020 2024 роках
2022 р| ]02Зр|202а
202lp
2020р
I,Iазва
Звiт
Вапови й

Bl l1,,t-pitlltli йl п po,Il)/K,l-:

у

вiдсотках до попереднього року
Iндекс споживчих чiн (ICI]): грудень
до грудr{я попереднього року,
вiдсотки
Iндекс rtiH виробникiв (II_\В): грудень
ло грудlIя llоперелtlьоr,о року.
вi]tсо,гки

1.1iKvBaHe

Прогtлоз

9(1.0

l 04,1

l0j,8

l04.7 l trls.o

105,0

108,9

106,2

105,3

l l4,5

l l7,0

l07.tt

105,0

l

]

Експорт ToBapiB та послуг у вiдсотках
до попередньоI,о року
Iмпорт ToBapiB та послуг у вiдсотках
.1о IIоIlсрсjllrього року

95,5

108,8

10б,5

|07,]

107,9

82,1

l l5,6

l09.2

l09,4

l08,б

7,0

5,5

5,2

28.8

)q)

,75

6,0

),7 о

2

8.0

2

8.6

I

]
III. Загальlli показtIики бюлжету

Прогrrоз селищного бIодх<ету Ira 2022-2024 роки вклIочас прогttозtli
показники бrоджету громади за основними видами доходiв, фiнансування.
видаткiв i кредитування, а також рогнознi показники за бюджетними
програмами, якi забезгtе.туtо,гь вико}Iаlня it-tвестицiйних ttpoeKTiB. Зазначенi
показники е octloBolo для скJIадання гоJlоI]ними розпорядrIиками бtоджетних
коltt,гiв lUlaIIiB cвoc лiя;tьttос,гi, пtiсllсlзl.tх I]poI-pa\{ та форNI),ваIIIlrl показttttкiв
llроек,гу сеjlиLцl{оl,о бюitrксr,у Бсз.lttолiвськоТ сеJlиl_цноТ рали. ФормуванItя

проекту селиLтlлIого бюджету здiйсltтоватиметься з урахуlrаI{IIя]\4 змiтt осгtовtltlх
прогнозних показttиltiв екогtомiчttоl,о i соцiа.ltьIlого розвитку гроNlали, а 'tако)i
змiн у нормативно-правовiй базi.
Загальttий обсяг селиLIUIоТ бrоджету прогIiозусться на 2022 piK у супli
189

51l 695 грн., 202З piK

216]9l 96б грн.

у

cyMi

205

626 904 грн., 2024 piK

у

cyMi

Бюджет с з шIансованим, загальний обсяг вилаткiв прогнозусться

в

межах заI,аJIьного о( сягу ltоходtiв сеjlищного бlоджету.
Г[оказr,rики прогнозу мо>l(уть змiн тися у наслiдок змiн макроекоIlомiчtlих
ttоказIIикiв, факr:ичljого пiдвищетttlя рiвня споживчих цirl та тарифiв, обсягiв
,граrrсфертiв
лержавI-1ого,га мiсцеtзого б джетiв r,a прийttяття ltових нормативно
- tIравових aKl,iB, lIlo вIlJltlваlо,гt) lla Ilоl(азlIикl.t ссJlиll(I]оI,о бlo;1iltcr'1, 1'otl(o.
Вiдlrовiдrli змiгtи проI-нозl{их по(азникiв се"пиrrlного бlодх<ету, а тако}к
детальнi розрахунки обсягiв видаткilз, удуr,ь BpaxoByBa,I,licb l]pi] 11iлl,оr,ов.ltсlltli
проекту селищного бюджету на плановий piK.
Загаlrьнi гlоказники ttадходжень до бlодже,гу l,а t,рагtичнi показники
видаткiв бюлже,гу наведенi у до/lатку 1 до проекту rlрогнозу сеJlиlцного
бюджету.
ТV. Показники доходiв бrолжету

ки :toxi/tHoT .tасl,и tl и rIро!,IJозу сеJlи шlного бtод>кеl,у на 2022-2024
piK розроб"lrенi на базi осI]овI,1их прог озtlих макропоказrlикiв економiчного i
ГIоказtl

и

соцiального розвитку УкраТни iз застосуванIlям норм l{иI{Iiоt,о IlодатковоI"о l,а
Бюджетного кодексiв УкраТни.
I[ри тlрогнозуванlri дохiдноТ час,гиьlи селищIlого бlоджету на 2022-2024
piK було враховано:
- статиС,гичнi IlоказIjики, якi l]икорисl,оl]ую,гьсrl l]ри розрахуliку
прогнозних надходже[tь llодаткiв та зборiв, зокреN,lа за 2020 piK, очiкуванi
макропоказники Мliнекономрозвитку на 2021piK та прогнознi на 2022 piK,
заl,вердженi гlостановоtо Кабiнету Мiнiс,грiв Украi'гrи вiд 31.05.202lp. J'l-q 5tlб т'а
визначени ми Бюджетною декларацiеrо;
- фактичне виконання дохiдноТ частини бюджету за реЗуЛЬТаТаМИ 2020
року та б мiсяцiв 2021 року.
- прогнознi iндекси споживчих цiн;
- пiдвищення розмiру мiгIiмальноТ заробiтноТ плати та дохолiв насеJlеННЯ;
- перегляl( ставок мiсцевих подаr,кiв i зборiв;
- проведення iнвентаризацiТ земельних дiлянок наданих в оренДУ Та
укJIалених IIових ltоговорilз ореI{ди зешtлi.
I3 rti,гlому Ilрогtlоз ltoxoltiB Бсзлtодiвськоi се.ltиLl(ноt,о бtодже-гу на 2022 рiк
IIо заl,аJlьtlо]\1} га cttct{ia_:l1)tlol\1),tDorr;tax обрахоьзаtlо l] cyI\4i lз5 561 ]l2 l,prl., lla
l53 210 758 ryн. (без врахуваIIням
2О2З piK -_ |46414 224 грII., па2024 piK

-

мiжбюджетних трансфертiв).
Прогttозrrий обсяг iцоходiв загальl{ого фоrrлу сеJIиLLU{ого бrоджсту (беЗ
врахування трансфертiв) на2022 piK складас 133 12l 400 ]рн., у порiвгrяннi лО
плану зi змiтrами Ha202l piK, збiльtтlено на 1],6|О^,У 2023 porli 14З 842 650 ГРlt.
зростання доходiв загального фондtу до 2022 року, збiльшитЬсЯ На 8,05%. У
2024 роцi 150 518 459 грн, зростання доходiв загаJIьного фонлу до 202З l)oкy,
збiльшиться на 4,64уо,
Основним джереJlом налхолжень загаJlьI-tоI,о фонду с Itодаток 'ra ЗбiР На
l(охоi]и фiзичrrих осiб, lцо сl,анови,гь 5J,09 Уо, llроt,нознi надходжеI{Ня якоГо
скJlад(аюl,ь Jб 000 000 r,p}l. у 2022 polli, 8З 644 000 грн. у 202З polli, 89 l61792
грII. у 2024 polti.

IIроr,гtозrli ttоказttики розрахованi зr,i;tно сРак,гичгiоIо Flа/lхо/lження За 6
мiсяцiв 2021 РокУ, рiвrrя середlзьоТ заробiтноТ tIла,ги та лirочих ставок
оtlодаткування лоходiв фiзичгrих осiб, зростаltня рiвня MittiMa"ltbrroi заробiтrrОТ
пJIати ,га прожиl,кового MiHiMyMy доходiв громадян. I]iдповiдrrо до ст,64

Бюджетного кодексу Украiни до селиuIного бlодlжету зараховусться 60
вiдсоткiв податку на доходи фiзичrrих осiб.
Рентну плату за спецiаJIьне використаFIня лiсових pecypciB розраховаIIо З
урахуванням динамiки надходжень за попереднi роки, надходх(ень поточIJого
року. Прогtrозrлi ttоказники рен,гноТ tr.па,ги за сгtецiаJlьItе tsикорис-l,аIlня .lliсових
pecypciB l{o селиIL[llого бrодlжст,у скJtалають 450 000 грн. на 2022 piK, 850 000
I,р}i. F{а 2023 piK, 850 000 на 2024 piK.
PeHl'lla ПJlа'Га За КорИс'гvваllllя tIаltрами зat,aJlbHo/lep)KaBFIo1,o значеLtня
здiйснеtlо з урахуваLtI{ям /lиIlaNliKlt ttалходiliеtlь за IlоIIерслrri poKli, tIai(xo/iliкcIlb

IIоl,очLlого року. /(о селиu{ного бтодя<етiв зарахоl]усться 5 вiдсоткiв lзiд peHTTroi'
tIJIаl,И з ви,,rоб)Ч,гку I]риРо/I}iого газу. насЬти та газовоl.о коt{деl{сату, прогнозний
показник станови,гь бЗ l l00 r,prl. lla кожен piк.
Дкцизt-тий податок RI,тзIIачеIIо з урахуRаIII{яNl литrал,tiкtJ тIа1,1холЖС}IТl за
попереднi роки, надходжень l]оточtlого року т,а становить ] l б00 000 грн. lta
2О22 piK, l2 300 000 грн. на 202З piK, l2 300 000 грrr. rlа 2024 piK, B,1,o\{)/,ll,tc-,li:
- акllизний подаr,ок з реалiзаLtiТ суб'ек,гами l,осtlоltарюl]анНЯ рОЗЛРiбrlОi'

,горl,iвлi пiдакцизних ToBapiB визначений згiдно дilочого закоIjолаВС'ГВа.
передбачае зарахування IJадхол)(ень з аJIкогоJ]ьних IIaIlolR,t,a 1,1о,1,1оt]ових

виробiв до селищного бюджету i 00 вiдсоткiв;
- акцизний податок з виробленого в YKpaTrri та ввезеного на МИТIIУ
територiю УкраТни пального зараховусться дlо заI-альноI,о фон:tу бrо/(же,l,iв
мiсцевого самоврядування 3,44 вiдсотка.
Розрахуrlок tlрогноз}lоТ сумrи податку на майно (пода,гок на llepyxol\4e
Malitttl Bi;tMitttte вi/l:]емеJlьttоl';ti,tяtlк}1 l,а IIаJlа,га за земJIю) с'гановить26 260 500
грн. на 2022piK, 27 537 750 I,plL lla 2023 piK, 28 |95 767 грн. на 2024 piK.
[lрогrrозr{а сума сдиного полаT,ку с,гаIIовить l7 788 000 ГРН. На 2022 PiK,
18 488 000 грн. па2O2З piK, l8 9В8 000 грн. на 2024 piK.
Iншi надходжеt{tlя, а самс t]JlaTa за всl,ановлеItня земеJIьIiоr,о сервi,гуту
становить 79 З00 грн. на кожен piK.
АлlчrirIiсr,ра,гивrti збори та tl;tа,гех<i, ;iохоitИ rзi;t Ilciio\lcpItiiirroi'
господарськоТ дiяльностi становить 250 300 грн. на кожен piK.
основними платежами спецiального фонду е власн1 надходження
бюджетних установ, екологiчний по/lа,гок ,га ltillьоtзi фоrrди, vтBopeHi орl,а]jами
мiсцевого самоврядуваннrl та мiсцевими органами tsиконавчоТ влади.
I lроl,rtозtlий обсяt, лохо:tiв cгIeltiarlblIoгo фоrtлу селищного бrолхtеr'у (беЗ
врахуваIlttя мiжбlолжстIIих r,раrrссРср,гiв) у 2022 polti с'гаllо]]ИТЬ 2 4З9 812 ГРtr., У
202З роцi - 2 51ir 574 r,prr., у 2024 роrцi - 2 692 299 гргr.
l1рогнозriа сума вJlас}tих надхо/lжень сl,аI{овиr,ь 2 29з 0l2 l,pH . rla 2022
piK, 2 4|4 574 грн. rlа2O2З piK, 2 5З5 299 гpн. на 2024 piK П.lrа,га за послуI,и, Iцо
надаютьСя бtолх<е,гI-lими уOтано]]ами, згiдгtо з j'x oct,{oBlIoIo дiяльнiс,гь
(ба,гькiвська плата за харI{ування).
Прогнозl-tа сума eKo.1toг,i,rtloI-o Ilода,гку t{a 2022 piK cl,arroI]14l'l, lб В00 l'prr,.
на2O2З piK 17 000 грн., на2024 piK l7 000 грн..
Прогrtозна сума цiльових фоrIдiв, у,гворених оргаlrа]чIи мiсцевоl'О
самоврядування та мiсцевими органами виконавчоТ влади на 2022 piK стаttОВИ'ГЬ
130 000 грtI., на2O2З piK l40 000 грн., на 2024 piK 140 000 I,pIl.,
'I'рансфсрти з l1ержавI{оI,о бю,,rrкеr,у r,a з iншIих бlод;кеr'iR планУIОТЬсЯ llo
загаJIьIIому фоrlлу на 20?2 piK 53 950 4ВЗ грli., на 202з piK 59 2I2 680 ГрII., l{a

l

208 l,pti..
lнформачiя шtодо l]оказItикiв дtохоltiв наведеIJа
прогнозу бюджету.

2024 piK бЗ 5В

у додаl,ку 2 tto

ПрОеКТУ

V. [[оказt!llкll фilrансyванtlя бrолжсту

Селиttlний бtоджет Безлrодiвськоi селиIцноТ ради збаланСОВаНИЙ З
дефiuитом по спецiальному {lоl-rДУ за рахунок гrередlачi Kot,tlT,iB iз загальноI-о
фонду ло бюджету розвитку з Nilстою забезгlечегtttя фiнагrсовим реСУРСОМ
I-tроведен}{я капi.гальних вIлда.гкiI] сеJIиl]{ного бто/tясету та реа.ltiзаrliт
i

tt

вес,гицiйни х ltроск,гi в.

Фirrансування селиuIного бtодх<ету (передача коштiв загальгtого фОrrдУ ЛО
бюджету розвитку спецiального фонду) склаласу 2022 роцi - t4 408 915 грн., у
202З роцi - 19 043 225 грн., у 2024 роui - 19 730 70З грн.
Iнформачiя щодо показникiв сРiнаrrсуваIlня бюджету наведена у лола'гКУ З
до Прогнозу.

VI. Ilоказtlики видirт,кiв бlо;lжеr,у та llallaIltlfl кредltтiв з бюttжстУ
0У) l'Ptl..
lБУ )l l 695
ZU)./- рочi
сI(Jlала(j у 2022
сеJlиlцliоl,о бlод>ttе,гу сI(Jlалас,у
Обсяr, виliаt,t,кiв сеJlиlцliоl,сl
Обсяr,виliаt,t,кit]
рОцl l8951l
_
у тому числi по загаJIьному фонлу - 172 662 968 грц,, по сrlецiальному фонлу

'u'^'r"rl;|";"1

84

i

904 I,рн,, у тому числi по загаJIь}Iому фопду
0l2 105 грII., lto ctteцiaJlbt{o\,Iy фоrrду 2| бI4 799 I,ptI.;
у 2024 роцi 216191 966 грн., у ],ому числi гlо :]al,aJlbHoMy (loluty,
2о5 626

l94 3б8 964 грн., по спецiальному фо"ду

-22

-

42З 002 грtt.

Пiд час формування видатковоi частини селищного бIоджету
Безлюдiвськоi селищноТ ради у середньостроковому перiодi осtIовItИМ
прагненням с досяI]Jення rtiлей лержаr]ноr' по,lliтики в Межах рееУРСНИХ

можливосr,ей бtоджеr,у ce.itиltlttol' ра/lи. сtlрямовчI]ання KolllTiB На ЗаХО,Г[И
вi,rtповiдllо д.о Тх rtрiоритетttостi ,га актуаJlьlIос,гi, а також з урахУваI{}tяМ
економ ного використан ня кошr-iв за дitочими бtодхtе,гними проr-рамами.
I Iрогнозlti показt-Iики ви;lз,гкiв l,а кре/Iи,гува]JI{я ccJl1.1lI(IIoI'o бrоджеТУ
БезлюлiвськоТ ссJlи[lltоТ рали }la 2022 2024 роки сформовано На ocHoBi
Ilоданих I,оJIоI]llими розпоряlr1IlикаN4и Kc,ltttтill гtроllозllrцiй До IlрОГtlОЗ1',
скла/_lених lзiltгtовiлно ,1о /iове/lоних орiсгt,гоt]них t,раничних показникlв. а саМе:

Безлюдiвська селиllltlа palla
107 703 051 грн., 2024 piK

-

-

на 2022 piK
1 12 815 б87 грн.;

-

98 б03 9б9 грr-r., 2023 piK

Вiддiл освiти Без.lttодiвськоТ селиlllllоТ ра/Iи -

грн., 202З piK

- 92

293 666 грн., 2024 piK

- 98 29З В29

Tra

2022

piK

-

85 349 0З3

r,prr.;

(Dirlarlcoвe yItравлiltrlяl Бс,t.rtю/litзськоI ce.lrиlttHoT ра/lи ,- Ila 2022. piK 5 558 693 l,prr,, 202З piK - 5 630 178 l,prr., 2021 piK - 5 бВ2 450 г,рrr.;
}} lrpolteci формчlзаtIl{я Btlilal,KoBol ,-tасr,иrJи сслиIJlI,IоI,о бrолжеl,у lзpaxoBatti:
- rlрогнозlti розмiри MiHiMaJIbI{oT заробiтllоТ п.llати ],а посалового окЛаДУ
працiвtlика IlерtIJого тарифного розряду С;tиrrоТ тарифrrоi' сiтки на 2022-2024

роки вiдповiltгIо llo БюджетНоТ деклаРаrlii', приЙнятоi IJерховною Радоlо
YKpai.rrrz
15 липня 202L
ро

й^rапо-,,* БроОir,,-,"Йu
г

грн

0l сiчltя 2022 року
0l жовтня2022 ооку
з 0l жовтня2022
з
з

з

Ul сlчня

'2|JZ4

року

темпи прирос-l.у,

l
|0/
l /о

Ilосадовий оклад праrtiвниЙ-Г
t alrtrrpttc_ll,tl
llt_lзllядr СТС
l--

ГРН

|

6500
6700

з,l

717 6

289з
2982

J,1

1665

3 19з

6,8

з4l l

гсмпи rrриросту.

l о/
l /о

з,1
J,1

А,]

lндекс споживчих цiн (грулень
до lрудня попередIlього року) на 2022 plK
106,2уо, 202з - 7О5,зуо, 2024 piK
I05,0o/o;

розмiри

iьтtltих

зако}] о/]авс,гt]о м.
13 rrepr_uy черI,у

-

соltiальt{их с.ган:tар.гiв

та

гаралlтiй, визначених

lrри формувагtгri вид(аl,ковоТ частиi{и llроI,IIозу
соJlиI-,l1.1ого
бlоджеr,У врахованО вимогИ сr.ат.гi 7] Бtоджетного
кодексу УкраТни U{оло
забезпеченI-Iя пот.реби в коIlI.гах I{a оплату
пparti rrpartiBHttKiB бlоztже.гl-iих
устаноВ вiдповiдНо /lo I]становлениХ закоI{одавствоМ Украi.l-rИ
та розмiру мiгriмыlьноi заробiт.ноi tlлати, на проведенняумоВ оплати праrti
розрахуrrкiв за
електричну та теплоt]у енергitо, во/lопостачання,
lзодовiдве/{енI{я, приро/UJий газ

та послуги зв'язку, якi сtlожива}оться бюджетними
установами
koMyHaJr Ьними некомерц iйllими

та
пiдrrриемствам и охорони Зllоро в' я
BpaxoBaHi також обсяги видаткiв, необхiднi
дrrя забезпечення с.габiльrlоi.
робот,и установ ,га закла/lilз coltiarlbllo - куJlь,гурtIоi' сфери, tlАi[аI]ttlt
соцiа,l1LtItlх
гарантiЙ для маJlозахищених категорiИ грома..Йп,
пiд,.римки в нале,,tному cTaHi
об'ск,гiв житлово - комунаJ]ь[tого господарства,
itтiпих об'сктiв iIlфраструктури
сс;tиtцllоl'раJlи. викоt{аIIllя R l\,Iez(aх (iilтаtlсових
можJIивос.гей се_rIиlItIlого
бrоджеr,у, ссJI и Il lII их l tiл ьо в их ( коп,tп-гt екс гl
их) Il por.paм
Ilrформаltiя Iцодо I,раtIичIIиХ показнIlкИ виltаr.кiв
бrоltжету та IIаданIlя
кРедит,iв з бюдil(еl,у головt{иМ
розпоря/lникаМ коlл,гiв наведеНа у дода1кУ б ;to
ГIРОГFIОЗУ.
.

.

/{ержа вн е ytIpa

B;r i н tt я

Граничнi

IIоказники I]и/iаткiв по галузi державне управлillня
скJlадають; у 2022 piK _ 31 591 686 ГРН., 202З
piK
33
у
- 084 183 грн,, у ZOZ+ prn
-З4 574 023 грн.

прiоритетними завданнями апарату селиtIIнот
ради та iT виконавчого
органУ с l{алежttе фirlанСоlзе забезIIечеI.1I]я
фуrткrtiоr,уuu,.,,,о органiв мiсцеlзоl-о

самоl]ря,lt\ваlItlя,IUlя,з,,tiйсtrеttllя lll"iми IIoBIJoBaЖet{I),
l]изtIаtiеIlих Коttст.иr.чtliсю
YKpai'ttt,t, 1]aKoltoпt Украi'lrи <<[ Ipo rutict{eBe самовря/{ува}II{я
в YKpai'rti>>, <I Ipo
сltужбУ в opl-aHaх MiclцeBot,o самоврядуваtIня) та
iншими норма,IивrIоправовиМи актами, у 2022 та2O2З-2024
роках передбачасться здiйсrrЙти заходи
tllодо:

надаНня висоКоякiсIIиХ i досr.уПних аl(МiгIiстра,гИвних, СОrliаrlьних r.a
населенню;
забезпечення прозоростi, вiдкритостi в дiялыlостi оргаrriв мiсцевого
самоврядування' подальший розвиток свободи слова i
думки;

iнших -послуг

-

iнформаrtiйних технологiй

в

лiяльност,i

налагодження ефективного дiалогу .га партнерських вiдносиrt

з

органiзацiями громадського суспiльства;
забезпечення учас,гi Iромадськостi у
реаrriзаltiт регiоrtальltоi гtо_гti.гики
та розв'язаннi питань мiсцевого значеI{ня;
- I]олаJIьtI]ого розвиl,ку cTBopctloT прозороl' системlt в прийгtятr.i рiшсrrь
opI,a t laM lt пл i с t tc вого caN,t овря/(у BaI l t rl
- забсзIlсlIс}IIjя I,1ol]IIoIriltllo1.o RикоIIаIlIIrl повlIоважеIIь Бсзлtо.,tiI]сtlт(оl
селипlноi рuд" згiдно з чинt{им заl(оlIоJ]австRом.
I

;

OcBiTa

Граничнi показники видаткiв на освi.гу складаtоть у 2о22 piK
l0б 975 68l грн., у 202З piK - 115 028 562 грн,, 2О24 piK |22 I22 452 грн.
у
цiлi державноi полiтики у сферi освiти реалiзуються головними

розпоряДникамИ бюджетниХ коштiв Безлюдiвською селищною радою i
Вiддiлом освiти БезлюдiвськоТ селищноi рали та
середньостроковiй
перспективi булуl.ь rlаправлеt.ti tta:
змittненtlя ма-герiаJlьно-l]ехнiчl.tот бази доulкiлl,них навчальних закладiв.
IrродовжеIIIlя леIlеrI,граJliзаltir, в ocBiTi IIерез отримаI{гlя з
дсржавIIого рiвllя
ocBiTHboI' субвегlltiТ на забезпе,lеllня пелагогiчrrоl' скJtаловоj' нав.ла.lIьlJого
проrIесу та оноIзJIеt{ня ма,герiальLlо-l,ехIJi,-tttоТ бази зак.llадiв зага.1lьноt'
ccpe/lrlboj'

у

освi,ги:

забезttечеtlt,tя закrtалiв загальtlоТ cepe/]ItboT освiти сучасIIим
н&l]ч&JIьIiим
обладнанням та оновJlення MaTepiaJlbI{o-.гexHi,lrtoT бази;
особистiсно орiснтовний пiдхiд до пiдготовки та перепiдгоl.овки в.lителiв;
забезttечеI{ня держав}tих гараrrтiЙ з оtlJIа,ги працi гrрацiвникам
бкrлrке,I.них
ycTaI{oB;

органiзацiя оздоровjlення учнi в заl-альноосвiтнiх шкi;r;
органiзацiя харчування та придбанI-Iя медикаментiв.
побудова ocBiTHboT мережi у вiдпоrзiдностi до наявних pccypciB.
основгтi рсзуЛь.гати, якиХ llJIапус.гЬся lIосягl.и:
сl,воренIIя t{ового ocBir.Hbo1,o сереловиLI{а, яке вiдlrовiдае вимогам

сього/lсIl lIя;
забезгrечеt{}Iя достуIrноТ дошткi,llьноi', заl,альtrоТ середньоТ та позашкi.ltьноj'
освi,гИ з урахуванняМ /tемограС|liчних .га око}lомiчltих
реа.iriй,
сприяння пiдвиttlенtltо мотиваIliт учlliв ло tlавчаIlня, а вчителiв ло
rlрофесiйноl,о розви.гку;

Реа,lriзацiя ocBiтHix rlocJIyI' буле зiliйснюва,гися через iснуtочу MeperK}
ocBiTНix закладiв, яка вклIочас 3 заклад1l доrшкiльlrоТ освiти,5
загальltоТ
ус.таrlов

середньо[ освiти, l центр професiйного розt]итку rrедагогiчних працiвникiв, 2
централlзованi бухгалтерiт та l мiжu_rкiльний на]]чаJ]ьно-в
робrr ичий комбiнат.

Oxoporla здоров'я

в рамках

цiеj, галузi

з селищного бтодrкету фiнаI{суватимуться селищнi

програми розвитку та пiдтримки Комунztльного некомерчiЙного пiдприсмства
Безлlодiвськот селищноТ ради "I_{eHTp первинноi медичнот до,'омоги J\lъ3
ХаркiвсЬкогО району", зокрема, щодО оновленНя матерiально-технi.lноТ бази,
капir,а.льтrого peMotlTy, peKoHcTpyKrliT, а також Itадання IlaceJletlIlю медиLIних
гlосJlуI"га iгtItli захо.,tи I] рамках ссjlиlIt}lих lli.,tьоlзих tlpol.paM в oxopoHi ,]/lороl].я.
I[рiориl,с,гамИ розв1,1тку с рсrРорм)/ваIIlIя мс,tlичltоt' га.llузi, забсзгlс,lеl;llя
tIасеJ]QtIIlя високОякiсlIимИ i zl(оСl'Уrl}IиN,lИ McllrltI]l1,1ivl}.l IIосJlуt,ами ],а
с-|.ворсIlI{я
сприятливих умов життедiяльгtостi людини, розвиток системи громадського
здоров'я.
Головним розrrорядником бlоджетних коtштiв с Безлюдiвська сеJ,II1]лIIа
Рада. ]-Io кпкВ 2l10 кПервинltа медична допомога ЕIаселсIIIIIо)) - реаlliзус
одержувач коштiв 9 рiвrlя Комунальне некомерцiйне пiдприемство
Безлюдiвськоi селищноТ рали "I_{еHTP первинноТ медичноТ допомоги NqЗ
Харкiвського району".
у 2022-2024 роках гранич tlий обсяг видаткiв, lцо стаIIовить у 2022 piK :
4222 l4З грн., у2023 piK- 4445 9l5 грrl., у2О24 piK-4 668 212 r,pH., I,оJIоtstlим
розпорядtlиком бlодя<е-ггtих копl-гiв I.{апраr]леFIо на реалiзаllilо нас,гупIIих
бюджетtlих програм;
створенtiя сгlроможноТ сисl-емИ громадськоI.о злоров'я, переорiетr.гаlliя
системи охорони з7lоров'я lзi11 ц6,цil,икl.t лiт(\/I]анI{я .цо по:liтики про(Рiлактl,тки

захворIовань;
- BiltLl l Kolty BaI] tIя виl,раl, tl о olt.ll а,гi жи,tJlо|]о-комуll аJI ь Il и х IocJly г;
- гIровеДеIilIЯ поточниХ i капi,гальIfиХ peMoHTiB примirrlень лiкувальних
закладiв,
- впроваджеFIня у лiяльнiсть лiкувальних закладiв HoBiTHix технологiй;
забезпечення виконанIIя державних i селиuIних програм, спрямоваIIих Ila
гlо"ltiпшення показникiв здоров'я насеJ]еllня, с,габiлiзацirо'."rуuцiТ iз серцевосудинниМи захворЮваннями, захворIоВаннямИ на туберКУЛl,ОЗ, I]Iл/снrД, ToTI{o;
- вiдLrrколування лiкарських засобiв Ilo tli.llьl.овим peIlcIl,гaM
лJlя хворих lta
чукровий,га неlIукровий дiабеr", онкохворих;
- забезltеt{е}ltlя t,араtl,гоI]аrrого рiвtlя лlадаllгtrl безоt1.1lа,гtlоj' KBa.,r i(liKoBaHot'
]\{еilиl{tlоl' ;tоrlОмоI,И I,ромадяtlаI\4 ceJlиlrltIoi'
раllи, якi сl,раждаIоть на рiдкiснi
(орфаннl) захвоРIоваIJI-tя, лiкарськлtми засобами ,га вiдtrовiдними харчови\.1и
продук,гами дJlя с пе цiал blro t,о /1i cTt{ Lt IIо I-o сllоil(иваl{ I l rl
;
- забезпечеFII{я перевезеtIня хворих з хронiчноtо нирковою Ilе/lосl.а.tнiс,гtо
/lo закJlалУ охоро}Iи з/lоров'я ilJlя IIроt]слеItIIя l-емодliалiзу l.а у зворо.гноNIу
напрямку.
OcHoBHi результати, яких планусться досягти:
- пiдвиЩення рiвня меlIи чного обс"тlу гоI]ува[I FI я н аселен ня
;
r

- запровадх{енl{я нових пiдходiв до оргаFliзацii'
робот.и закладiв охорони

здоров'я та Тх фiнаrIсового забезrrечсItня;
подальший розвиток системи медичного обслуговування IJаселенIIя
та
реформування системи охорони здоров'я;
- зниження piBHiB загальноi захворюваностi
населення.

Соl(iал

ь rl и

й зах ltcT,га со ц iaJl l, не забезllе.l ell

tl rl

осttовl,tl,tми lliлям1,1 реаrriзаrlii' дерrкавгrоi' полiтики
у сферi соt{iальl-tого
захис,гУ ],а соltiальl,tогО забезгlечеllгlЯ на 2о22-2о24
роки с пiлвиtItен}Iя
ефекr,иrзностi угtрав;tittllя бюl{;ке,гttими коl-Llтами на lriдr,римку
соцiальtlо
вразJIиI]иХ верс,гВ lIассJlсlII{я, lIОДаJlЬlt]с pccPopпry.BatllIrl сфсри
tlалаllIIя
соцiаJlьнИх послуг т.а соtliального захисту.

I1рогнознi граllич i показники селиlцного бlоджету Безлюдiвськоj.
селиIцноi ради по видатках на фiнансування галузi <соцiа-lrьний захист
та
СОr{iаЛЬНе ЗабеЗПеЧеНlJЯ)) Передбачаються по головному
розпоряднику коllt.гiв
БеЗЛlОдiвська селищна рада: у 2О22 piK 14 50з 717 грн,, zоzз piK _
|5 272 4|5
у

грн., у 2024 piK - 16 0Зб 035 грн.
За рахунок кошrтiв селиIII}Iого бтоджету БезлюдiвськоТ селиIIIIIоТ
селиtцtrоj'
ра/Iи У середньостроков мУ перiодli tlJrаlrуе.гьсЯ утримува.ги Комугrальl-tий
заклад <I{еrl,гр llадання соlliальllих посJlуг>) Безлlодiвськоi селиttlноТ
рали.
KpiMr T,oI.o, на 2022 2о24 роки гIJlаIlуIо.гься Виilаткt.l lta
реа_lriзачiю
сеJlиtIILlоi' програми соlliал ьtIого захl{сту гIаселеtIня,
Завланttями tla 2022.-2024 роки r::
- ,забезlIсtIсIlIlЯ .\{акСиNtа.ltt, lttll' a.ll1-1cctlocr.i -|.а ltaб,tl.tiKcllocl.i IIа,ItаIlllя
вiдповiдr-rоi соцiаrrьноТ гтiдтрr4мки ,гим, хто rf гrоr.ребус;

-

комt]енсацiя збиткiв вirц пiльгового IIеревезення окl]еN,lих катеl,орtй
громадян автомобiл]эним та залiзничним транспортом;

- провеДе]lнЯ санаторНо-курорТногО лliкуваннЯ та вiдпо,лиttкУ

ОКРеN,lИМ

каr,егорiям громадян селищrtоi ради, в межах
реzuriзацiТ комг1,1lексноi ГIрограми
СОЦiаЛЬНОГО ЗаХИсту населення Харкiвськоi областi на
zois роки,
затверлженоi рiшенням Харкiвськоi обласнот
ради вiд 15 жовтня 202о року
J\Ъ1338 - VII;
- наlIанНя соцiа"ltЬно-побу,ГоtsогО обслугоВуванI]Я громадя}l похиJtого BiKy
,га
осiб з ittlзa,пi.,tllicT.To:

2O2I

- yj(ocKoltaJIeIjItя мехаltiзь,tу заllобiI,ан}lя l,а IIротидiТ
наси.llьс.гву I] ciM'T;
- формуваllIlя I,poMa.ItcbK()I-сl 1,1сllри йпя,rтя буirп-яких сРорп4
IlacLljIbc.I.Ba;
- формуВаFIIlЯ гендерtlоТ ку_тlь,гури .га

суспiльствi

усуне}{IIя геrrлерIlих стереоl.иllilз у

- прозорiс,гь та доступItiс,гь lз oт,pиMaHIli соцiальноТ пiдтримки.
OcHoBrli результати, яких планусться /lосягl.и:

-

соlIiаль+lий,]ахисl,окремих катсгорil.i r,ромrа,ltяrt I]сз,гltt-l.,liвсьrсоl'
селищноТ ради, ефективно спрямувати вiдповiднi гроruовi коLпти гtа
lti2lтриплкч
I]осI,1литl,t

найбiльш незахищених верств населення, для яких пiльги

дода,гкоВим засобом забезпечення дос-гатнього жлIттевого
рiвня;

i

гараilтii

"€

поJIl пUIеtIня col{i aJIbHol' ситуацiТ.

Куль.гура i пtистецтво

Граничнi показниКи видатКiв на культуРу та млIстецтво
складають у
2022 piK- 62З0 880 грн., >,2023 piK- 6 56l l16 грн., y2O24piK-6
889 173 грrr.
I_{i"lrями дер}кавноТ

полir,ики у сферi ny.,,oryp" i туризму,

tзтiлеt-lняI\,I

яких l]a

мiсцевому piBrri займастt,ся l.tlJlовIlиt:
розIIоряltl]ик бlоiliкс.t.ttих Koltt гil;
Безлlо,IliвсЬка сСJIИrr(I{а pa/ta, с вi7lроllження т?
/(уховний розвиток тра,,1ицiй

куJlьтури украi'нськоТ llarliT.

Гlрогнозlli граничнi Ilоказники сеJIиш(ного бюдже.гу Безлюдiвськоl'

i

селишlt-tоi Ради гоJтоI]lJим
розпорядIIиком бtоджетlтих кошlтiв розподiленi I{a
IIас,гуIIttих
бtод(;ксl,It1.1х II})ol.paм, а саN{с:
реzuriзаllilо
кпкВ 4030 <Забезпеl{еtlня дiяlльнос'i бiблiотек> на утримання 5
бiблiотек;
кпкВ 4060 <ЗабезпеченнЯ дiяльностi палацiв i булигrкiв куль.rури, клубiв,
центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв>), на
утримання l булинку культури
та 2 клубiв,

закладами культури надаватиму],I)ся послуги iз забезпечентrя
irrфорrr,rування i заловоJlення Т'Ворrlца по,греб громадяII,
Тх ссl.с1и чного

вихованIIя, розl]tr{],ку ,],а ДуховIrоI-о збагачеIIIIя, залуLIеIlня населе[Iня
до trадцбаtlь
гlацi о нал bHoj' i с Iзir,овttl' iс,гори ко- куJI ьту Hoi' cI lаllLllи
tlи.
р
I'о.ltовниМи rrрiори,ге.гами l.а,,rузi булуi-l,:
- забезttечсIlIlя lla l,с}]и,I,орii'сс;rиrlцttоi'Ради
рса,,riзацiТ,lержавlrоl'гtо.,li,гикrl у
сферi куJIыури i мисrеltгва;

- реа;riзаrliЯ |lраВ громаllяtI }]а свобо7lУ.,riз.ерат.чрtIоi. 1.а

xy,jtoxcttbtli'

творчостi, вiльного розвитку куJIьтурно-мистеLIь](их процесiв,
доступнос.гi Bcix
видiв куJlь,гурllих IlocJlyl- лJlя кo)tнo|.o;
- розробленIlЯ та здiйсненl-tя захолiв rrlollo забезпсчеltltя y]\iIoI] lUIя
вiДродження i розвитку, yKpaTrrcbKoi' куль.гури, культl,рtrоi' сапlобl,тtlостi
корiнних народiв i нацiональних меншин;
- забезпеченнЯ доступнОстi до iнформацiI, культурних надбань,
pecypciB,
новиХ технолоГiй та сучасrIих
культурIJого
самовиражегII{я нсзалежrlо вiл
фор,
сl,атусу, гlриналежгtостi /lo llевтлоt'СоtIiа,гrьtlоl.чи етнiчноi.rрупи
з метою
coLtia"ll)ttOt'O, li)'XOl]llOl'o роз|]l1,гку, 1,tзоlзLl9Т
рса;riзаrrij' особисгосl i зара1.1и
jloTp t.i м а Irt Nl и
с
в
сl
гl
eii
с
К
х
р).,
ц i t t l l ос.гс l"l.
р
[Iередбз,]асться вl.lкоtjаIItIя l.аких зaBlIaIlb:
- змiцнення матерizutьно-.гехнiчtlоj' базtл закладiв кулы.ури;
- оргаlriзаl(iя,га провсllсllIlя свrI,г, (lес,гltва.llitз, KottKlrpair.
ог:lяltiв, вIlс-гавок:
- сI]рияннЯ участ.i краUlиХ колективiв т.а виконавцiв, плиr.цiв
у
I II

Iэ

I l

N4iжrrарОдIIих, ВсеукраТFIських,
регiолlальtlих tРестиваJIях, коIIк)/рсах, вистаI]ках;

-

змiцнення кадрового потенцiалу працiвникiв .uny.l ..Кулr.rурu i
мисте[lтво" селицIа Ltтляхом пiлвиtlIен1-1я lх
фаховот,о рiurlя та проRелеr{]Iя
iнновацiйних ceMiHapiB, KypciB пiдвищенr" *"uпi4riкацiТ rоi,,о.
Результативнi показники, яких плануеться досяI-ти:

- створення умов для задоволення кульгурFIих потреб населеrIня громади,
творчого розвитку, естеl,ичного виховаIlня ГромадяI{;
- формуванFIIо гармонiйного культурного середовища;
збiльшенНя ЧИсеЛьностi НасеЛення, оХоПЛеНоГо кУлЬТУрно-дозвir1.1]СВоIо
.
,
дlяльнlстю, бiблiотечним обслуговуванням;
- збереженItя, розВиток 1.а вивчення нацiональгlоТ
кул bTypl-toi cti адrци н и
- прl.Jве.lсIlIIЯ l,raT.cpia-tr,l{o-.гcxtli.ttlol' базlr за K.,ta.lIi I] K),_,]I)l,),p t1
),
вiдltовi,цlriсr ь ilo сучасtlltх t]и ivlt)I
- I1oIlol]tIeIlI{я .га оtIовлеIlI]я Сliб.lliо.гечttих cPorr7liB, запроваджеIItIя tioBttx
i rlформацi йrr их послуI-;
- IIадаII}Iя якiсних культурIIо-]\lLiстсtIьких IIослуг;
- охорона HeMaTepialbttol' куJIьтурноi сllадrцини.
;

;

Фiзичtlа культура i спорт
I_{iлямИ державнОТ полiтики
у сферi фiзичrrоi культури та спорту, якi
РеаЛiЗУЮТЬ ГОJlОВНi РОЗПОрядники бюдже,гних кош,гiв
Безлiодiвська ..ri"щrru
рада, с створеtIня умов д я розвитку iндивiдуальних здiбностей спорr,сменiв .га

-

досягltення високих спортивних результатiв.
/{осяr'rrеrlt-tя llillей /( p)ial]lloi ltо.lli,гики сltриягиме
розвиl,ку сфери срiзлlчriоi,
куJlьтурИ i спор,гу як важJlивого фактоl]у здорового способу життя
lJаселенI{я
Без,tlолiвськоj' сс,lиlt(ltоl' ра.rlи, rlрофiлlакl,ики захворIоваЕIь,
форrrrуваr-rlrlо
гуманiстичIJих llirtносr,ей, cl,Bope]IIlIo умов для всебiчгtого гармогriйного
розви,гкУ JIюдиttи, llосяI,неl{t{Ю фiзичr-rоi ,га луховноi лоскоtlа.,tос,гi JlIодини,
виявленн}о резервIlих можливосr.ей органiзму.
ПРОГНОЗrli граничнi показники видаткiв
у 2о22 piK - 4 оI4 76з грн,. 1z
202з piK _ 4 227 545 грн., у 2О24 piK 4 438 923 гргr., булуть спрямоI]анl
}{а:
- уl,римаttня 1 дитячо-юнацькоТ сrtортивноi шкоJlи;
- проведення навчальr-Iо-тренувальних зборiв i змагань,
прiоритетними завданнями розвитку сфери
фiзичrrот культури та спор'у
для Безлюдiвськоi селиtцноТ рали на 2022 - 2024 pono, .,
- популяризаlliя фiзrлчrтоi культури та слорту cepell ycix верств
I]асел eI-1Itя
cпilзlrpatti
-га
з
rРе,,tераlliями
у
з t]и/{lв спорту
громадськими об' сд]lа]{нями
фiзку:rЬ't'урlIо-сltсlр,l,иlзtlсli, СIlРЯМОl]i:it]ос,гl, с гворсIlня yNlof] лJlя заJlучеtlIlя
IIаселеt-lI]я llo оз/Iороtзчоi'
руховоi' акr.ивllостi,
- забезпечення нале}к}Iого фуrrкцiоlrуванI]я та подаJIьшого
розвитку
закладiв фiзичrlоi' куJrы.ури i clrop.r.y;
- збережеIIItя 1,а
розви,гок сItорl,ивLrоi' i rrфраструк'ури:
- забезпечення доступностi та привабливостi спортивних
об'сктiв;
- сприяFlI{я забезпеченню сфери фiзичноi куJlь,гури i сrrоргу
квалiфiкованим кадровим потенlIiалом;
- збiльшення обсягiв фiнансування сфери
фiзичноТ культури i спорту за
рахунок залучення кошrтiв З ycix лжерел. не забороI]ених законодаRством:

У

резулЬтатi реаЛiзацiТ прiоритетниХ завдань протягом 2о22-2о24 poKiB
плануеться досягти наступних результатiв:
- створення безпечних умов для залучення широких верств населення
до
масового спорту;
- стI]орення стимулilз для здорового способу життя й здорових
умов працi
IjIляхоМ розвиткУ irlфрасl.р\/кl.\/р14 .rlJIя заtIя.гь масовим сшортом та ак.l.L.lвIIого
вiдпо.lинку;
- заJlучит,и L\Jlя розr]итку сфери
фiзичгrоi'культури меценатську лоrIоN{огу.
}К ит.ll

о

во- ко м)/ ll aJl

l> 1t

е

0,11c l

|

оДа pc,l,BO

I'раrrичr;i ltоказник}l виllаr.кiв IIо l.а;rузi ж ll,tJl о во- l{oivl у tl aJl ь tl е
господаРст,вО складаIоТь у 2022 piK - 4 559 80З грн., 202З piK 4 801 473 грrr..
у
у 2024 piK - 5 04 i 546 грн.
ГIрiоритетними напрямками
жLIтJIоI]о-комунального
розвитку
господаРства БезлюдiвськоТ селищноТ ради с: задовоJIення потреб меrrrканцiв в

ycix видаХ житлово-комунальних послуг' створенI{я комфортгlих умоВ

Для
прожИваItI-1я ].а IIадання Тм якiсt-lих житлово-комунальних послуI., належне

у,tриманIlя об'сктiв комунальноi' власпостi, збiльшеttня обсягiв
каlriт,а;lьt{ого peN,loltT,y об'с-кr-ilз бllагоустроIо.
1-Ipi

-

ори,гсr,l

t

i

заtзлаt

tt

tя

робiт.

:

IIослуг,и з комфортIIого прожl4ваI{ня населсння у громадi
бJrагоl,glрi; селищIIоТ рали (освiтлсtItrя, озслеIIоIIIIя, rtрибираIrttя та irrшс).
НаДаНrlЯ ЯКiСtlИХ }t(И'l'JlОВо-коIчlуI{альIIих Ilocлyl,, здliйсгtсtlня
рсмонl iB,
peKoIIcTPyKlriT застарiлого житлового
фоrlду та об'сктiв блтагоустроIо се-тиtttтlоl'

ради;

-

втiлення державноТ житловоi' полi,гики, створенI{я конкуре}{l.IJого
середовища на ринку якiсного обслуговування житJIа;
- модернtзацiя мереж зовлtiшнього освiтлення lз застосуванIlям

енергозберiгаючих технологiй;
rrри/tбанttя кон,гейrlерiв л.гlя збираrrrrя'I-1 Ii];
захисl, IIасслеLltIя вiл tlаrlалiв безприl,уJlьI{их твариll

вiztлову.
OcHoBTri заходи,rlJlя,I1оСЯI,1Iеl{IIя t]изI]аrlсI{их завJIаlIь:
забезпечення фуrrкчiоrrування BcicT iнженерноТ
громали;

IIJJ1яхом

iнфраструктури

-

оргаrriзаrliя благоус,грою l,а забезгtечеtlIlя Ila т,ерит,орii' Безлlодiвст,lсоj'
сеJIишuIоТ рали чистоl,и i поряrrку.
розроблення схем санir,арного очиIllенtIя

територiТ;

-

здiйснення заходiв з коl]тролIо за станом благоус'рою;
утрИманнЯ та розвиток територiТ, itIltteHepниx споруд
гriдприсмств, установ та органiзаltiй, l'x озеленення;
охорона зелених насаджоIIь то[(о,
- провелсIIllя робiт з peNloItT)/ мсрсж зовrtiшrttього
застосовую.tи tloBiTlli ме-годи е}lергозбереженt-Iя;

та об'сктiв,
осlзiт,;tсltllя

-

вiдлов безпритульних тварин;
придбання контейьtерiв дrrя збираrtня ТПВ.
результати, яких плануеться досяг-ги вiд
реалiзацiт заходiв:
- забезгIечення реаlriзашii дtер>кавгтоj. полiтики rлодо
реформуванIIя
розвитк)/ у ссРеру )киl^лово-ко1\1уlIаJIьIiого госtlодарства БезJltодiвськоТ селиtцttоi'
ра/lи;

-

забеЗIlсчеIJня яtкiсrlОго освi,г.ltенltя l]уJlиць ,га прибудинкових териl.орiй
житлових булинкiв;

-

lrокращення с,tану безttеки руху ,грансlIор,гу i lriшохо/tilз

.l,a

комфортного пересу]]ання по /1орогах i тротуарах;
гtо,ltitlшеtJIiя якостi х<tl,г;tоtзо-комуI{аJlьl{оI,о обс;tуl,оrзуl]аIl1lrl tlacc-|letltlя;
пiдвиЩеннЯ ресурсО - та енергоефективностi .алу.i;
- зменLцення до рiвня експлуатацiйноi безгtеки зношеностi основних
фондiв у житлово-комунальrliй сферi;
- лiквiдацiястихiйнихсмiттсзваJIищ;
- регуЛIовання кiлькостi безпритуJIьI]их тварин гуманними ме,годами;
- змеtlц]сtlня шlкiдливого впливу побутових вiдходiв на навколишне
середовиlцс;
змсIlILlеItIlя обсяl,il] :]ахороl]сIltlя tlобуr,овлlх rзiлхолiв.

-

IlKottoMiч tta дiялbllicTb

Г'раrlичнi IIока:]ники видаткiв Ilo l,алузi скоtlомliчllа дiя.lIьttiсть

скJIа/Iаю],ьу 2022 piK -, 14з07 605 цlll.,
1,202З
l9 614 956 грн,

piK

1в 939 655 грrr., 1,202zl pirt

Реалiзацiя цiлей держаRноt' ltолiтики та ]]ласних гIовноважень оргаrriв
мiсцевоГо самовРядуваннЯ в сферi утриманНя та
розВиткУ автомобiльFIиК лорiг
забезпечить стаJIе функцiонування та покращення cTarly iнфраструпrур"
автомобiJIьних дорiг загального користуI]аrIня мiсtiевого значення, пiдвиtц.пiя
IIа tIих рiвня безгlеt<и руху, rшвидкостi. комфортносr,i та економiчностi
IlеревезсIjI).

llрiориr,с,IIlимИ tIагIряМка\{И в l-а,,l\,,зi екоrtоплiчttа /tiяльtriс,гь l.aKo)ii с
забезпечеtlllЯ оргаlliзаltil'-га з.,lil"lсllсttltя захо,цiв iз.]смJIс\/сl.роIо, tti,,tlзиtttсIllIя
ефективного рацiонального l]икористаI]ня та oxopo}ra земель на .гериторiТ
грома/lll, II[о доз}]оJlить /1осяI,],и с,галого розвl4,гк,\/ зе\4,цекоllистчваtIIlя. зокре\4а:
удосконалити зепlе-llt,lti Billttoclrttи у Ilасе-пеIIих пуtIкl,ах Бсз.llrодiвськоТ ccrrlttrlttoj'
.га
Р&ди, виготовлеI{FIям
упоря/tкуваl{Flя плiстобу.,tiвноj'докуI\4еIi.гаltij..

Iltшra дiяllьltiс-l-ь

Граничнi показники видаткiв по галузi iнша дiялt,нiс.гь (забе,]печеIlI{я
дiяльносТi мriсцевоТ пожеrкtlоТ охорони, природоохороrrнi заходи,
резервtrий
фоrrд) скла/IаюТь у 2022piK - l 7вб 724 грн,, у 2О2Зрiк - l 880 729 г[н,, у ZOZ+
piK - | 9]3 9lб грн.

Прiоритет}lим завданням пожежноТ охорони € покращення операl,ив}Iослужбовоi дiяльностi пiдроздiлу та забезпечення якiсного виконанIrя функrliй
tllодо проти пожежtIого захист)/.
У 2022 - 2021 роках llерслба.tасться здil.-tсltиr,и захо/Iи IIIolto
орI,аtIiзаrtiй I{o t,o, ilrформаrliiir ro-at lalt i,ги,lttоl-о ,I,a Mra,l,cpia",trl}IO--I'CXIl iчltого
забсзllс,tСttttя /tiя.lll)tl()с'I i пliСLtсlзо't IIo)tc)(ljOl KoMatt/(tt Бсз,ttсlitiгlськоl' CC;tИLr-tiiOl'
Ради.

ОСНОвllими резуJlь,га,га]\{и, яких IlлаII),етьсrl досrlI-,l,}1, с забсзllсtIеlIjIя
якiсного виконаl{пя rрi,rrкчiй rriдроздi.;11,, llO,I\C7IсIIoT охороtlи,lа ]NIсttltlсjlliя
економi,rIIих та матерiаrtьIiих r}],раl, вiл мож.Ilивих 1-IоI(сж.
прiоритетними завланнями дiяltьносr,i у сферi охорони навкоJlишнього
природного середовища с забезпечення охорони довкiлля та рацiонального
використання природних pecypci в.
За РаХУНОК екологiчного tIодатку ,га гроlхових стягllеFlL за шIкоду,
заподiяну поруUlенням зако}{одавстllа про охоро}{у FIавкоJIиI_UньоI.о природного
сереловиttlа в резулы,атi госI]о/Iарськоi' та iшшоТ дiя.lтьностi, а також iнutих

I{а]tхоllжеIIЬ згiдlrо чиIIIIого законодавства у
2022-2024 роках
здiйснtоВатимутьСя захоли, якi t-tаправлеlli IIа oXopolIy та раltiоtтальtlе
викорис,гаllIIя IIрироilllих 1-tcc\,1эcitз, ,]]\lcIlllIcIjtiя ttlKir,ljtllI]OI,0 r]Il.,illt],\
забру,lнrОючиХ реl]овиIj та вiztходiв Ila довкiJlля i здоров'я люztей ],а iHlrry

/tiЯЛЬНiСТЬ У сферi oxopotII,l IiавкоJтиIItIIього приролr]ого сереловиIIlа.

РеЗервниЙ фопд llрогнозусться на 2022 - 2024 роки ]] обсязi IIо
500 000 грIr. Ila кожеII бlоjllttстtlлtй псбliо,it, Illo стаIIоllи,гr, 0,?Jo,/o Bi.t обсяl.r
видаткiв загального фоrrду.
Ir;формацiя щодо IраничFlих показникiв видаткiв бюджет,у за 'ГиIlовою
програмноIО класифiКацiеЮ видаткiВ та кредитуВаннЯ мiоцевогО бюджет1,
наведена у додатку 7 ло Прогrrозу.

VII. Бrод}ке,г розвитку

Обсяl,и Kalliтalt])}iиx r]I(Jta/lelIb у розрiзi irtвес.гиrriйних проск,гit] l.a
показники бю,,lя<е,гу l]озвI],t,к\/ ,]а осIlоRIIиN414 виl(аl\{и IIадходжеIJь .га
орiен,говними обсягами ви,грат у серелI]ьос,грокоIjому перiолi ttаtзедеrti у
ДОДаТКаХ 9, l0. Пр" плануваtlнi iнвес,гиrtiйних гlроектiв враховчl]ались
пропозицiТ гоjIоI]tIиХ розllоряДl-tикiВ бюлхtетних коlлтiв. Упродовж
серелньос],рокоRого перiолу IIJ]апYеться r]ролов)(I4ти коN4пJtекс робi,г.
спрямованих на розв'язання актуаJIьI-1их гtроблем соttiально-економiч1-1оl.о
розви,гкУ I,рома/tИ у галузях освiти, культури, охорони здоров'я, екоF{омiчноТ

дiяльностi, основним фiнансовим джерелом реалiзацiI iнвестицiйних ltpockTiB у
2022 2024 роках залпишIасться передача KortrTiB iз загальl{ого rРонлу ,(о
бrодlжетУ розвиткУ (спеrliалЬногО фондrу),tа складасу 2О22 piK
- 14 408 915 r,prt.,
202З
piK
l9
043
225
r,prr,,
piK
у
у 2024
- 19 730 703 грн,

VIII. Взасмовiлtlосини бюджету з ilrIllими бlоджет.амрl
Ilрогttозlti показIIикИ ссJlиlltIIого бlоджеr.у гlере7цбачаIо.гь олержа}iIIя
з zllepж?l}lttlt"o бtоil}iс,l,V, c)'бBcllrrir' з iltlllttx бюд;rtсr.il] .га llailallItrI

,грансфер,гiв

субвенцii' iншим мiсцевим бtоджетам,

З лержавного бrолiкету прогIIозустI)ся о/Iержанrrя

TpalTcdlepT.iB.

ураховаIrих у граFIичIIих гIоказIIиках видаткiв дерlкавного бюджеr.у, Бюдяtетrtоi'
ilсклараIIij"га,,tовсi(еIl},iх I\4irricl,c1,1c,гI]ol\,1 фirlаllсilз YKllat'lltl. а са\lс:
- базова дотацiя з державI]ого бlоджету на 2022 piK cyMi з l02 800
у
грн., на2O2З piK - 3 661 100 грн., на2024 piK 4 З22 300 грн.;
- Додаткова дотацiя з державного бrодх<ету мiсцевим бюдltсетам на
компенсацiю втрат доходiв мiсцевих бlодяtетiв внаслiдок наllаFIих
лержавою
пода,гкових пiльг зi сплати земельI{ого Ilодатку суб'ектам косплiчl,rоТ
дiяль.tостi
,га
лiтакобУ,'tуваrrriя Ita 2о22 piK у cyMi 9 700 T-pbr., rlа 2О2З piK 9 700 грII., Ila
20?.4 piK - 9 700 грli,;
- освir-ltя субrзенцiя rta 2022 piK у' cyMi 4tl б82 000 l.p}l., t]a 2о2.з piK
53 3l8 700 грIl,, lla 2024 piK - _56 957 l00 грl,r.;
- дотаltiя з обласllого бlоджетч на з/Iiйсltеtlня пере/Iаrlих з /IержаRIrого
бtолхсеr,у видаткiв з утримаtIFlя зак:lадiв освir,и,га охороt{и зl(оров'я
за рахунок
вiлповiдrrоi' додаТ,коtзоТ дотацii з держаВного бюджету на 2022 - 2024
роки в
обсязi по 987 300 грн. на коже]I бюджетний перiо,,1;
- субвегtltiя з об.lrасноI,о бrоджеr,у Htl tIроt]едення санаl,орrlо-курорl.ного
лiкування осiб з iнвалiднiстlо загальFIого захворювання, осiб з iнвалiднiс.гtо
з
дитинстВа, BeTepaHiB вiйнИ ,га осiб, на яких поширюсться дiя Законiв Украi'ни
"ПрО статуС BeTepaHiB вiйни, гарантii Тх соцiаЛьногО захисту" та ''Про *aр..о"
нацистських переслiлувань", пос,граждалих
учасгlикiв Револtоцiт Гiдносl.i
санаторно-курортI{их закладах XapKiBcbKoT областi (KoMtl;teKcHa 11рограмау
соцiальгtого захис,гу lIасеJlеFrня Харкiвськоj'областi па202|-2025
роки) r'a2022 ]024 pOKll в обсязi llo l40 l60 l.prI. IIа Ko7кctt бtoil;Kc"l.tttll.-l ttcpio;l,
- субвсrlцiя з oб.ltacrto1,o бtоджетУ на провс/lеrlllЯ вillгlо.tиIlк},i
саtlат,орно-курор],них закJIа/{ах Харкilзсl,коj обласr,i осiб, якi безtlосередtiьо

брали участь В антитерорисr,ичtliй опсраrlii' чи здiйсllенлri заходiв iз
забезгtечснttя нацiогtаltьноi безttеки i обороLlи, iз вiлсiчi i с.гримуваtlня збройrrоi.
агресiт Росiйськот Федерацil в l(онсцькiй та Jlугаtlськiй об.пастях
у районах ll'
ItроведеНня,

членiв'iх сiмей r,a ч.rlегtiв сiмеЙ заl,иб.ltих \/часFIИкiв бойових ttiй
(комплексна Програма соцiального захисту населення Харкiвськоi
облас.гi rra
2021-2025 РОКИ) На 2022 - 2О24
в
роки обсязi по З0 800 грн, на кожен
бюджетний перiод;
- субвенLtiя з обласного бrодцжету на гlроl]еllенllя санаl,орllо-курортного
лiкуванНя llострах(далиХ громадян, lзiднесених до кат,егорiТ 2, та потерпiлих
дir,ой (KpiM ,,:til,cli з itlBa:tiдtticтto, iltBa.itizlllic,гb яких llов'я:]аltа з Чорrrоби.,rьською
катас,гро(Роrо) (KoMtlJIeKclIa ГIрlоl,рашла соttiа.пь}|ого захt.lс,гч 1,1асе,цеI{llrI
XapKi[]CI)KO'| об.jlас,l,i rra 2021-202j
роки) rra 2022 - 2о24 роки в обсязi rro 9 970
гptl. }la кожсIl бю/,(хtс,гtlий llcpio;t;

- субI]енrliя з clб.ltatcttot,o Сlю,,lжо,I,у l{21 Ilроl]е/lення caHal,optIo-Kypop.I.IJoгo
.гliкуванl-tя t,ромадяII, яlкi tIос.гражлаJIи вrtас;riлок tlорtlобllльсl,коl' ка.гаст.рофlт.
вiднесених до категорiТ 1 (комплексна I-Iрограма соцiального захисту IIаселенIIя
XapKiBcbKoT областi IJa 202I-2025
роки) на 2022 - 2024 роки в обсязi по
4l 3l0 грн, на кожен бюджетний перiо,ч;

-

субвенцiя

з

Вiльхiвсl,коI сiльськоl Радци rIa у,]]римання дитячоi'
па2022 piK у cyb,li 946 44З r,prr., lra 2023 piK l 0l] (l40 l.illt.,

сIlор,гивtIоТ шко"тlИ
на 2024 piK
1 082 5б8 ryн.

-

У загальномУ обсязi видаткiв селиIцного бIоджету,

Прогнозом
передбачено надання субвеllцiт з селищrtого бюджету мiсцевим бtод>кетам
I{a
2022 piK У cyMi 8l8 693 ц)н., lra 2о23 piK 8t]5 3ll грFI., на2О24 piK gз2
]з0
гр}r., у тому чис.тli на:

- Височанськiй селиulнiй ралi для

вiдlлкодуванIIя ви,rрат rta оплату
працi ltсr(агоl,iLIIlих праrцitзIlикiв КПСtr4llЗ <<БабаТвсt,l<аt музиt{IIа LiIKojla)) tп 2022
PiK У cYMi 87 691 I'plI., Ila 2023 piK - L)5 942 грI].. tla2024 pln_ |02 494 грrr.:
- [ Iiвдеrrномiсl,кiй ралi Ita утрим.IfItlrl гчрr,кiв /tитячоi' l,а tоrIацькоi'
,tворчос,гi (I_Iдю,Г)
на2022 piK ),cyMi 73 l 002 грI]., lla 2023 piK 789 369 г.рtl., l;a
2024 piK - 830 23б грн.
Iнформацiя utодо показlrикiв мiжбlоджетtlих, трансфертiв з iнtших
бrоztже'iв rIaBe/(otia у l(o/tal,K}, 1i .цо [Тро1,Iiозу, ilrфорплаrtiя lIto.I(() Ilокt]зtrикiв
мiх<бlоджетних траr-rсфертiв irtшим бrоджетам 12 до Прогrlозу.

IX. Iншi ltоJlожеllня та показники прогнозу бюдже.гу

У

Прогнозi бrоджету БезлюдtilзськоI сеJIиrцноl' рали на 2022-2о24
роки
вi/tсу,гttя

irrфорплаl(iя ,1.1tя запоRнеIltIя лоllаl.кiв 4 <<lJоказF{икll мiсtlевого боргу>>,
5
<<IТоказrlикt,t l,араI{,гоВаllогО терrrторiаJlьIIоЮ I,poj\Ia,I,(oIo
lvticTa борr-у i rrалЪrlrlя
мiсtlсвих r,apalгt,iй> l,а 8 кГ'раrlичrri ,,ooo.,,'u,n" креllиl,уВаIJня бrодже.гу за

Типовою гIрограмно]о класифiкаltiсlо вилаткiв ,u- *р.ri"тчваrlня мiстtевого
бюджетУ> передбачеIlих типовоIо сРормоlо проггlозу мiсцевого бlоджету

затвердЖеноIО наказоМ N4iHicTepcTBa
фiнансiв УкраТни 02.06 .202lpoKy JVr З 14.

/(о.ца,гки
додаються.

ilo

Гlрогrrозу Ila 2о22-2о24 роки

l

, 2. 3, 6, ]. 9. ]0.

ll

.

l2

koHkpeTHi показники обсягiв селищного бrоджету Безлюдiвськоi
сеJIищноi ради на 2022-2024 роки булуть
уточнIоватися заJIежно rзiд

законо/(авчиХ змiн У бtоджетнiй та IIодаткоI]iй по-тriтицi, показникiв
соцiа-ltьного

та екоttомiчtlого розвитку територiт та реальних можливост.ей бrоджету
вiлповiдrli роки.

чальll и к Фi на tlсового уllра
Безл lодiвськоТ сел иll(ll оI
рали

I{a

B.lt i п

tl

на

