Пояснювальна записка
до проєкту рішення Олевської міської ради
"Про бюджет Олевської міської об’єднаної територіальної громади на
2020 рік"
ОЦІНКА ДОХОДІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК
При розробці проєкту бюджету на 2020 рік враховано основні прогнозні
макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020 рік за
першим сценарієм (базовим), затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 15.05.2019 №555 та уточнені постановою Кабінету Міністрів
України від 23.10.2019 №883, а також із застосуванням норм Бюджетного та
Податкового кодексів України.
В цілому, показник власних доходів міського бюджету на 2020 рік (без
урахування міжбюджетних трансфертів) обраховано в сумі 105 086,4 тис.грн, у
тому числі:
загальний фонд

- 101 985,7 тис.грн.

спеціальний фонд - 3 100,7 тис.грн.

Всього

Загальний фонд

3100,7

5197,4

7252,5

8225,6

101985,7

88790,9

78300,1

65033,2

105086,4

93988,3

85552,6

73258,8

Динаміка надходжень до бюджету Олевської міської ОТГ
за 2017-2020рр.
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

Спеціальний фонд

2017 факт

2018 факт

2019 затверджено

2020 проєкт

На 2020 рік плануються наступні надходження по загальному фонду.
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Код 11010000 "Податок та збір на доходи фізичних осіб"
Прогноз надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб на 2020 рік,
розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня
середньої заробітної плати, а також бази оподаткування з інших доходів та ставок
оподаткування доходів фізичних (юридичних) осіб, становить 52 450,0 тис.грн.
Динаміка надходжень ПДФО до міського бюджету
Олевської ОТГ за 2017-2020рр.
52450
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Код 11020000 "Податок на прибуток підприємств"
Прогнозна сума податку на прибуток підприємств до міського бюджету на
2020 рік становить 1,0 тис.грн.. (згідно даних відділу економічного розвитку,
транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської міської ради )
Код 13010000 «Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів»
Прогнозна сума рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
до міського бюджету на 2020рік становить 14 000,0тис.грн. (на рівні очікуваних
надходжень 2019 року із наявної бази оподаткування).
Код 13030000 «Рентна плата за користування надрами»
Прогнозна сума рентної плати за користування надрами до міського бюджету
на 2020 рік становить 4,5тис.грн (на рівні очікуваних надходжень 2019 року із
наявної бази оподаткування).
Код
14040000
«Акцизний
податок
з
реалізації
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»

суб’єктами
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Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначені по діючому
законодавству, що передбачає зарахування надходжень з алкогольних напоїв та
тютюнових виробів до міського бюджету в обсязі 1 500,0 тис.грн. (та згідно даних
відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної
власності Олевської міської ради).
Динаміка надходжень акцизу до міського бюджету
Олевської ОТГ за 2017-2020рр.
1874,6
1500
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1132,4
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Код 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)» (пальне)
Прогнозні надходження акцизного податку з вироблених в Україні
підакцизних товарів до міського бюджету на 2020 рік в обсязі 700,0 тис.грн.
(визначено відповідно до фактичних надходжень податку за 2019 рік та тенденції
зменшення фактичного надходження у порівнянні з попередніми роками).
Динаміка надходжень акцизу на пальне (виробленого в Україні) до міського
бюджету Олевської ОТГ за 2017-2020рр.
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Код 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції)» (пальне)
Прогнозні надходження акцизного податку з вироблених в Україні
підакцизних товарів до міського бюджету на 2020 рік в обсязі 3300,0 тис.грн.
(визначено відповідно до фактичних надходжень податку за 2019 рік та тенденції
зменшення фактичного надходження у порівнянні з попередніми роками)
Динаміка надходжень акцизу на пальне (ввезеного на митну територію) до
міського бюджету Олевської ОТГ за 2017-2020рр.

5735,6

2017 факт

акциз пальне
14030000

5314,8

2018 факт

3329,8

3300

2019
очікуваний
факт

2020 проєкт

Код 18010000 «Податок на майно»
Прогнозна сума податку на майно до міського бюджету на 2020 рік
становить 11 550,7 тис.грн. (визначений на рівні очікуваних надходжень за 2019
рік та з врахуванням заключних договорів) та включає в себе:
18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів
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-
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-
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житлової нерухомості» прогнозна сума на 2020 рік становить – 7,6
тис.грн
18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів
житлової нерухомості» прогнозна сума на 2020 рік становить – 82,0
тис.грн
18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів
житлової нерухомості» прогнозна сума на 2020 рік становить – 140,0
тис.грн
18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів
нежитлової нерухомості» прогнозна сума на 2020 рік становить –
563,4 тис.грн
18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» прогнозна сума на
2020 рік становить 3500,0 тис.грн.(згідно даних відділу економічного
розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності
Олевської міської ради)
18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» прогнозна сума на
2020 рік становить 7,5 тис.грн. .(згідно даних відділу економічного
розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності
Олевської міської ради)
18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» прогнозна сума на 2020
рік становить 6218,5 тис.грн. .(згідно даних Управління земельних
відносин Олевської міської ради розраховані відповідно фактичних
надходжень за 2019 рік та з розрахунку підписання нових договорів
на оренду землі)
18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» прогнозна сума на 2020
рік становить 1031,7 тис.грн. .(згідно даних Управління земельних
відносин Олевської міської ради розраховані відповідно фактичних
надходжень за 2019 рік).
Динаміка надходжень податку на майно
до міського бюджету Олевської ОТГ за 2017-2020рр.

6
11550,7

податок на
майно

9715,7

6372,6

6594,4

2017

2018

2019

2020 проєкт

2019

2020

2019;
податокна
нерухоме
майно; 714;
8,6%
2019;
Орендна
плата ;
4609,2;
47,4%

2019;
Земельний
податок;
4324,5;
44%

2020;
Орендна
плата ;
7250,2;
63%

2020;
податок на
нерухоме
майно; 793;
2020;
7%
Земельний
податок;
3507,5;
30%

Код 18030000 «Туристичний збір»
Прогнозна сума туристичного збору до міського бюджету на 2020 рік
становить 2,7 тис.грн. (згідно даних відділу економічного розвитку, транспорту,
туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської міської ради)
Код 18050000 «Єдиний податок»
Прогнозна сума єдиного податку до міського бюджету на 2020 рік становить
16 907,8 тис.грн.(визначений на рівні очікуваних надходжень за 2019 рік за
наявної бази оподаткування та збільшено на коефіцієнт підвищення мінімальної
заробітної плати та прожиткового мінімуму станом на 1 січня 2020 року).
Динаміка надходжень єдиного податку
до міського бюджету Олевської ОТГ за 2017-2020рр.
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Код 22010000 «Плата за надання адміністративних послуг»
Прогнозна сума надходження від надання адміністративних послуг до
міського бюджету на 2019 рік становить 1 185,0 тис.грн. (згідно даних Центру
надання адміністративних послуг та відділу реєстрації Олевської міської ради та
фактичних надходжень за 2019 рік коштів згідно наказу ДМС України).
Код 22080400 «Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у
комунальній власності»
Прогнозна сума надходження від оренди цілісного майного комплексу до
міського бюджету на 2020 рік становить 350,0 тис.грн. (згідно даних відділу
економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності
Олевської міської ради).
Код 22090000 «Державне мито»
Прогнозна сума надходження від державного мита до міського бюджету на
2020 рік становить 20,0 тис.грн. (визначений на рівні очікуваних надходжень за
2019 рік за рахунок надходжень від сплати за оформлення документів на спадщину
та дарування та державного мита пов’язаного з видачею та оформленням
закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадянина України)
Код 24060300 «Інші надходження»
Прогнозна сума надходжень до міського бюджету на 2020 рік становить 14,0
тис.грн. (визначений на рівні очікуваних надходжень за 2019 рік та наявних
заключних договорів на розміщення реклами за даними відділу економічного
розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської
міської ради).
Код 41020100 «Базова дотація»
Сума надходжень до міського бюджету на 2020 рік становить 29292,8
тис.грн. (доведені показники Мінфіном).
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Код 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам»
Сума надходжень до міського бюджету на 2020 рік становить 107236,3
тис.грн. (доведені показники Мінфіном).
Код 41034200 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам»
Сума надходжень до міського бюджету на 2020 рік становить 5936,6 тис.грн.
(доведені показники Мінфіном на перший квартал 2020 року).
Код 41040200 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету»
Сума надходжень до міського бюджету на 2020 рік становить 6 595,5
тис.грн. (доведені показники департаментом фінансів Житомирської ОДА для
Олевської ОТГ - 6 333,0 тис.грн., надходження від Білокоровицької сільської ОТГ
212,5 тис.грн, районного бюджету Олевського району 50,0 тис.грн.).
Код 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету»
Сума надходжень до міського бюджету на 2020 рік становить 879,8 тис.грн.
(доведені показники департаментом фінансів Житомирської ОДА).
Код 4151000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції»
Сума надходжень до міського бюджету на 2020 рік становить 1 236,4
тис.грн. (доведені показники департаментом фінансів Житомирської ОДА).
Код 4151500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих
видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції
Сума надходжень до міського бюджету на 2020 рік становить 1 454,6
тис.грн. (доведені показники департаментом фінансів Житомирської ОДА - 134,5
тис.грн. для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, медична
субвенція Білокоровицької сільської ОТГ 1037,7 тис.грн, медична субвенція з
районний бюджет Олевського району 282,4тис.грн).
Код 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
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Сума надходжень до міського бюджету на 2020 рік становить 492,163
тис.грн (кошти від Білокоровицької сільської ОТГ).

На 2020 рік плануються наступні надходження по спеціальному
фонду.
Код 19010000 «Екологічний податок»
Сума надходжень до міського бюджету на 2020 рік становить 56,0 тис.грн.
(згідно даних відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та
комунальної власності Олевської міської ради та фактичних надходжень за 2019
рік).
Код 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту»
Сума надходжень до міського бюджету на 2020 рік становить 98,0 тис.грн.
(згідно даних управління містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства Олевської міської ради).
Код 25010000 «Надходження від плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно із законодавством»
Сума надходжень від плати за послуги до міського бюджету на 2020 рік
становить 2 264,7 тис.грн. (за рахунок плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно їх основної діяльності та плати за оренду майна
бюджетних установ визначена на рівні очікуваних надходжень за 2019 рік та
відповідних розрахунків на 2020 рік розпорядників коштів).
Код
31010100
«Кошти
від
продажу
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або
комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території
Автономної Республіки Крим»
Сума надходжень до міського бюджету на 2020 рік становить 682,0 тис.грн.
(згідно даних Управління земельних відносин Олевської міської ради).
Код 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
Сума надходжень до міського бюджету на 2020 рік становить 124,0 тис.грн
(доведені показники з Обласного бюджету на виконання Регіональної
(комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки
для придбання житла дітям-сиротам).
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ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ
ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і
соціального розвитку України у 2020 – 2022 роках пропонується визначити такі
розміри мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2020 року – 4 723 гривні, а
посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня
2020 року – 2 102 гривні.
На 2020 рік видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери
розраховано виходячи затвердженого фонду оплати праці на 2019 рік, врахування
мінімального розміру заробітної та враховано постанову КМУ від 10.07.2019 року
№ 695 «Про внесення змін до постанови КМУ від 11.01.2018 року № 22».
З метою збалансування бюджету та упорядкування сфери видатків, що
є основним завданням бюджетної політики на 2020 рік, виходячи із обмежених
можливостей ресурсної частини бюджету, видаткова частина проєкту бюджету
на 2020 рік є обмеженою та спрямована в першу чергу на оплату праці
працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру
мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та
теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги
зв’язку, які споживаються бюджетними коштами.
При розрахунках показників видатків враховані основні прогнозні
макропоказники економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів
державних соціальних стандартів:

Показники
Розмір мінімальної заробітної плати:
з1 січня року (гривні)
Ріст до попереднього року (відсоток)
Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду
Єдиної тарифної сітки:
з 1 січня року (гривні)
Ріст до попереднього року (відсоток)

2020 рік
4723
13,2

2102
9,4

Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв (КЕКВ2270) у 2020-2022 роках прогнозується до обсягу коштів, які
передбачені у бюджеті поточного року зі змінами, застосовувати коефіцієнт в
середньому 1,1 з урахуванням такого:
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КЕКВ
2271
2272
2273
2274
2275

Назва
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв

2020 рік
1,084
1,084
1,084
1,084
1,084

Для порівняння наводяться дані затверджених видатків при плануванні 2019
року та проєкт видатків при плануванні 2020 року.

160 000,00
140 000,00
120 000,00
100 000,00
80 000,00
60 000,00
40 000,00
20 000,00
0,00
Галузь "Державне
управління"

Галузь "Освіта"

2019 - Затверджені видатки при плануванні

Галузь "Культура"

2020 - Проєкт видатків при плануванні

По головному розпоряднику бюджетних коштів 011000 «Міська рада
м.Олевськ» видатки передбачено в сумі – 105 030,9 тис. грн., у тому числі по
загальному фонду – 91 699,1 тис. грн., по спеціальному –13 331,8 тис. грн., із них:
-

організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної
у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
– 22 063,9 тис.грн. (загальний фонд – 21 943,9 тис.грн.,
спеціальний фонд - 120,0 тис.грн.);

-

інша діяльність у сфері державного управління по загальному
фонду – 317,4 тис. грн.;
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-

дошкільна освіта 38 833,7 тис.грн. (загальний фонд – 37 309,9
тис.грн., спеціальний фонд – 1 523,8 тис.грн.), в т.ч.субвенція з
місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету 71,3 тис. грн. із них 47,5 тис.
грн. – видатки споживання та 23,8 тис. грн. - видатки розвитку.
Заробітна плата запланована з врахуванням постанови КМУ від
10.07.2019 року № 695 «Про внесення змін до постанови КМУ
від 11.01.2018 року № 22». За рахунок коштів утримуються 25
дошкільних навчальних заклади із них 7 дитячих дошкільних
установ з групами короткотривалого перебування дітей;

-

багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню по
загальному фонду – 9 593,1 тис. грн.

-

первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 1 580,8 тис.
грн. (загальний фонд – 1 580,8 тис.грн.);

-

централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет – 134,5 тис. грн. (загальний фонд – 134,5
тис.грн.);

-

інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я – 199,0 тис.
грн,;

-

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на залізничному транспорті – 40,0 тис.грн.

-

забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю – 5 352,9 тис. грн.
(загальний фонд – 4 528,9 тис. грн., спеціальний фонд – 824,0
тис. грн.);

-

надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам –
906,2 тис. грн.;

-

утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
для сім`ї, дітей та молоді – 1 277,7 тис. грн. (загальний фонд –
1 277,7 тис. грн.);

-

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення – 200,00 тис. грн.;

-

інші заходи в галузі культури і мистецтва – 1 200,0 тис. грн.;

-

організація благоустрою населених пунктів – 8 195,7 тис. грн.
(загальний фонд – 7 995,7 тис. грн., спеціальний фонд – 200,0
тис. грн.);

-

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
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наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт,
осіб з їх числа - 248,00 тис. грн. (спеціальний фонд – 248,00 тис.
грн.);
-

Здійснення заходів із землеустрою – 250,0 тис. грн. (загальний
фонд – 250,00 тис. грн.);

-

розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації) – 200,00 тис. грн. (спеціальний
фонд – 200,0 тис. грн.;

-

утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 3 030,0
тис. грн. (загальний фонд – 2 650,0 тис. грн., спеціальний фонд –
380,0 тис.грн);

-

заходи з енергозбереження – 9 780,0 тис. грн. (спеціальний фонд
– 9 780,0 тис. грн.;

-

членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування –
60,00 тис. грн. (загальний фонд – 60,00 тис. грн.);

-

забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 255,0 тис.
грн. (загальний фонд – 255,0 тис. грн.);

-

ліквідація іншого забруднення навколишнього природного
середовища – 56,0 тис.грн (спеціальний фонд – 56,0 тис.грн.);

-

обслуговування місцевого боргу по загальному фонду – 322,0
тис.грн.;

-

інші субвенції з місцевого бюджету – 835,0 тис.грн.;

-

з урахуванням норм статті 24 Бюджетного кодексу України у
проєкті бюджету Олевської міської об’єднаної територіальної
громади передбачено резервний фонд з обсягом видатків по
загальному фонду у сумі 100,0 тис. гривень.
ОСВІТА
Відділ освіти, молоді та спорту Олевської міської ради

Загальні видатки по головному розпоряднику коштів відділ освіти, молоді та
спорту Олевської міської ради становлять 146 584,8 тис.грн. З них: загальний фонд
146 279,9тис. грн., спеціальний фонд 304,9 тис. грн.
За рахунок коштів бюджету утримується наступні установи освіти:
1 гімназія, 2 навчально-виховних комплекси, 32 загальноосвітні школи, Центр
художньо-естетичної творчості учнівської молоді, міжшкільний навчальновиробничий комбінат, централізована бухгалтерія, група централізованого
обслуговування, методичний кабінет, інклюзивно-ресурсний центр, утримання
та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл -2 (ДЮСШ, ДЮСШ боротьби), фінансова підтримка на утримання
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місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно- спортивної
спрямованості ФСТ «Колос» -1, проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту.
-

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами – 134 739,2 тис. грн. (загальний фонд –
134 457,3 тис. грн., спеціальний фонд – 281,9 тис. грн.), в т.ч.
освітня субвенція 107 236,3 тис. грн., додаткова дотація 3 898,7
тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету 808,5 тис. грн. із
них 528,5 тис. грн. – видатки споживання та 280,00 тис. грн.
видатки розвитку;

-

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми – 1 603,7 тис. грн.
(загальний фонд – 1 600,7 тис. грн., спеціальний фонд – 3,00 тис.
грн.)з врахуванням постанови КМУ від 10.07.2019 року № 695
«Про внесення змін до постанови КМУ від 11.01.2018 року №
22»;

-

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів – 570,00
тис. грн. (загальний фонд – 570,00 тис. грн.)з врахуванням
постанови КМУ від 10.07.2019 року № 695 «Про внесення змін
до постанови КМУ від 11.01.2018 року № 22»;

-

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 5 225,8
тис. грн. тис. грн. (загальний фонд – 5 205,8 тис. грн.,
спеціальний фонд – 20,00 тис. грн.)з врахуванням постанови
КМУ від 10.07.2019 року № 695 «Про внесення змін до
постанови КМУ від 11.01.2018 року № 22» по МНВК;

-

Інші програми та заходи у сфері освіти загальний фонд – 25,3
тис. грн.;

-

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення
громадян,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи) – 199,00 тис. грн. (загальний фонд – 199,00 тис.
грн.);

-

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-ресурсних
центрів
загальний фонд – 1 355,1 тис. грн., в т.ч. субвенція з місцевого
бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за
рахунок коштів освітньої субвенціїнаоплату праці педагогічних
працівників інклюзивно-ресурсних центрів -1 236,4 тис. грн.;
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-

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту – 109,0 тис. грн. (загальний фонд –
109,0 тис. грн.);

-

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 1 847,7 тис. грн. (загальний
фонд – 1 847,7 тис. грн.);

-

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад)
всеукраїнських
організацій
фізкультурно-спортивної
спрямованості – 110,0 тис. грн. (загальний фонд – 110,0 тис.
грн.);

-

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах –
800,0 тис. грн. (загальний фонд – 800,0 тис. грн.)
КУЛЬТУРА
Відділ культури Олевської міської ради

За рахунок коштів бюджету утримуються наступні установи культури:
 14 - будинків культури;
 20 - клубів;
 6 – народних колективів;
 35 - бібліотек;
 1 - краєзнавчий музей;
 1 - музей історії села Копище;
 1 - музична школа;
 1 - централізована бухгалтерія.
Загальні видатки по відділу культури Олевської міської ради становлять
12 343,6 тис.грн. З них: загальний фонд 12 247,8тис. грн., спеціальний фонд 95,8
тис. грн.
-

Забезпечення діяльності бібліотек – 2 496,8 тис. грн. (загальний
фонд – 2 495,0 тис. грн., спеціальний фонд – 1,8 тис. грн.);

-

Забезпечення діяльності музеїв i виставок – 294,0 тис. грн.
(загальний фонд – 290,0 тис. грн. спеціальний фонд – 4,0 тис.
грн.);

-

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та iнших клубних закладів – 5 512,0 тис. грн.
(загальний фонд – 5 455,00 тис. грн., спеціальний фонд – 57,00
тис. грн.);
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-

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(музичними, художніми, хореографічними, театральними,
хоровими, мистецькими) – 2 854,8 тис. грн. (загальний фонд –
2 821,8 тис. грн., спеціальний фонд – 33,00 тис. грн.);

-

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і
мистецтва – 630,0 тис. грн. (загальний фонд – 630,0 тис. грн.);

-

Інші заходи в галузі культури і мистецтва -6,00 тис. грн.
(загальний фонд – 6,00 тис. грн.)

-

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах –
550,00 тис. грн. (загальний фонд – 550,00 тис. грн.).
Міжбюджетні відносини

Відповідно до частини дев’ятої статті 75 Бюджетного кодексу України
бюджету Олевської міської об’єднаної територіальної громади передбачено
міжбюджетні трансферти з державного бюджету в сумі 142 465,4 тис. гривень.
З обласного бюджету, бюджету Білокоровицької сільської об’єднаної
територіальної громади, Олевського районного бюджету – 10 552,5 тис. гривень.
З бюджету Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020
рік передбачено інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 835,0 тис.грн., в тому
чмслі:
-

-

на виплати компенсації за надання соціальних послуг, що
надаються відповідно до Порядку призначення і виплати
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
29.04.2004 року №558 – 535,0 тис.грн.;
на пільгове перевезення автомобільним транспортом ТзОВ "РімБогдан" – 300,0 тис.грн.
Інвестиційні проекти

На 2020 рік прогноз надходження до бюджету розвитку в сумі 780,0 тис.грн.,
які планується направити на наступні заходи:
-

капітальний ремонт дороги по вул. Першотравнева в м.Олевськ
Житомирської області (коригування) – 100,0 тис.грн.;

-

капітаьнийремонтдорожнього покриття по вул. Пушкіна
(тротуари) в м.Олевськ Житомирської області (коригування) –
80,0 тис.грн.;
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-

капітальний ремонт дорожнього покриття по Ковпака в м.
Олевськ Житомирської області (коригування) – 100,0 тис.грн.;

-

капітальний ремонт приміщення будівлі Жубровицького ДНЗ №
15 «Чебурашка» по вул. Шевченка, 11 в с. Жубровичі,
Олевського району, Житомирської області – 200,0 тис.грн.;

-

капітальний ремонт провулку Курганський в с.Кам'янка,
Олевського району, Житомирської області – 100,0 тис.грн.;

-

капітальний ремонт огорожі кладовища
в с.Замисловичі,
Олевського району, Житомирської області – 50,0 тис.грн.;

-

капітальний ремонт огорожі кладовища по вул. Гагаріна в
с.ЛопатичіОлевського району Житомирської області – 50,0
тис.грн.;

-

капітальний ремонт огорожі кладовища в с.Зубковичі,
Олевського району, Житомирської області – 50,0 тис.грн.;

-

капітальний ремонт огорожі кладовища в с.Журжевичі,
Олевського району, Житомирської області -50,0 тис.грн.

Крім того, Олевською міською радою укладено кредитний договір від
31.12.2018 року ESC 13/18 з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією та
планується в 2020 році залучити кредитні кошти в сумі 8 750,0 тис.грн.. на
виконання проекту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення Олевської
об'єднаної територіальної громади». Загальна сума проекту з врахуванням
співфінансування з міського бюджету складе 9 780,0 тис.грн.
Начальник
фінансового відділу

Катерина Горпиніч

