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 Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та інших 

законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних 
відносин. 

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної 

декларації на 2022-2024 роки затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 31.05.2021 року № 548, основних прогнозних макропоказників 

економічного і соціального розвитку України. 
Прогноз враховує положення Стратегії розвитку Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2027 роки, затвердженої рішенням 
ХХІ сесії VIII скликання від 22.12.2017 року № 395 і місцевих програм 

економічного і соціального розвитку громади на відповідний період. 
Програма економічного і соціального розвитку Олевської міської 

територіальної громади на 2021 рік; 
Програма розвитку культури Олевської міської ради;   

Програма соціального захисту населення Олевської міської ради;  
Комплексна програма розвитку  фізичної культури і спорту; 
Комплексна програма розвитку  фізичної культури і спорту; 

Комплексна програма оздоровлення дітей; 
Програма забезпечення громадян Олевської ОТГ життєво-необхідними 

медичними препаратами та виробами медичного призначення; 
 Програма компенсаційних виплат та надання пільг окремим категоріям 

громадян Олевської міської об’єднаної територіальної громади; 
 Програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово 

окупованої території, районів проведення антитерористичної операції ,ООС на 
території Олевської ОТГ та військовослужбовців, працівників Збройних Сил 

України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших 
силових структур громади, що брали участь у антитерористичній операції та 

ООС на 2020-2022 роки; 
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Програма «Фінансової підтримки комунального некомерційного 
підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради» ; 

 Програма надання фінансових гарантій медичного обслуговування 
населення на період до 2022 року; 

Програма запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі 
людьми на 2021 рік; 

Програма охорони навколишнього природного середовища та раціональне 
використання природних ресурсів на 2019-2021 роки. 

Прогноз є стратегічним документом планування показників міського 

бюджету на середньостроковий період і основою для складання проєкту 
бюджету на 2022 рік. З огляду на зазначене, метою Прогнозу є забезпечення 

прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики на рівні 
громади, зокрема шляхом ефективного планування показників бюджету для 

досягнення цілей та пріоритетів Стратегії розвитку Олевської міської 
територіальної громади до 2027 року, серед яких надання якісних публічних 

послуг у середньостроковій перспективі. 
Для досягнення мети Прогнозу бюджету Олевської міської територіальної 

громади планується забезпечити виконання наступних завдань  та  досягти 
наступних результатів: 

Задання Очікувані результати 

Підвищення рівня 

доступності та 
якості публічних 

послуг 

Проведення капітального ремонту бюджетних 

установ; підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників; облаштовання освітних закладів новими 

меблями та сучасним обладнанням; придбання ноутбуків 
для закладів загальної середньої освіти для забезпечення 

надання якісного навчального процесу;  
забезпечення доступу до швидкоякісного 

мережевого інтернету закладів соціально-культурної 
сфери за для розвитку населених пунктів громади та 

забезпечення умов дистанційної роботи та навчання, що 
безцінно в умовах ведення карантинних обмежень 
спричинених гострою респіраторною хворобою COVID-

19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;  
створення спеціальних та інклюзивних класів (груп) 

у закладах дошкільної, загальної середньої освіти;  
підвищено рівень успішності серед учнів закладів 

загальної середньої освіти;  
підвищення рівня охоплення дітей послугами 

позашкільної освіти;  
зменшення рівня захворюваності серед жителів 

громади, зокрема шляхом вакцинації від  гострої 
респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2;  
спрощення та зменшення тривалості процедур з 

надання адміністративних послуг громаданам. 

Забезпечення Зменшення видатків бюджету на енергоносії 
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комфортності 

проживання 
мешканців громади 

(впроваджено енергозберігаючі проєкти в бюджетних 

установах, встановлено енергозберігаюче освітлення 
вулиць); 

підвищення рівня комфортності проживання в 
громаді (здійснено заходи з озеленення території, 

встановлюються засоби освітлення в місцях очікування 
міжміського транспорту, облаштовуються ігрові та 

спортивні майданчики). 

Сприяння розвитку 
місцевої економіки 

Збільшення кількості робочих місць; 
збільшення обсягу податкових надходжень до 

бюджету. 

Підвищення 
прозорості 

бюджетного 
процесу 

Збільшення частки видатків бюджету, які 
спрямовуються на реалізацію проєктів розвитку;  

підвищення рівня активності громадян у вирішенні 
питань щодо напрямів спрямування бюджетних коштів. 

Підвищення 

результативності та 
ефективності 

видатків бюджету 

Економія/перерозподіл бюджетних коштів у разі 

виявлення випадків їх неефективного використання за 
результатами проведення моніторингу та оцінки 

ефективності бюджетних програм. 

Посилення 
бюджетної 

дисципліни та 
контролю за 

використанням 
бюджетних коштів, 

підвищення рівня 
відповідальності 

учасників 
бюджетного 

процесу. 

Зменшення кількості випадків неефективного та 
нецільового використання бюджетних коштів, а також 

інших випадків порушення бюджетного законодавства в 
ході реалізації бюджетного процесу. 

  
Невиконання прогнозних показників бюджету Олевської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки може відбутись у разі змін в 
економічному середовищі, які будуть залежати від наслідків поширення 

коронавірусної інфекції COVID – 19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 
 

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального 

розвитку 
 

Олевська міська територіальна громада (далі – Олевська ТГ) розташована 
у північно-західній частині Житомирської області, в межах Поліської низовини, 

басейн річки Уборть. На півночі межує з Республікою Білорусь, на заході – з 
Сарненським районом Рівненської області. Площа – 2280,1 км

2
. Населення ТГ 

станом на 01.01.2021 р. складало 34894 особи, з яких міського 32,0%, 
сільського 68,0%. Частка жінок – 58% від населення ОТГ, чоловіків - 42%. 
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Олевська ТГ увібрала в себе більшу частину площі і населених пунктів 
Олевської громади, тож є найбільшою за площею громадою не лише на 

Житомирщині, а й однією з найбільших в Україні. До складу ТГ входять 57 
населених пункти. Центр громади – місто Олевськ.  

Олевська міська ТГ володіє унікальними природними ресурсами: лісами, 
торфом, гранітом, піском, рудами кольорових і рідкоземельних металів, 

будівельним камінням, бурштином. На території ТГ налічується 33 об’єкти 
природно-заповідного фонду, загальною площею 39 030,5 га, з яких 
загальнодержавного значення –  (20,56 тис. га), з них: природні заповідники –  

(20,1 тис. га), заказники - 27 (18 466,5 га); місцевого значення – 27 (18 466,5 га), 
з них: заказники – 27 (18 466,5 га). На території ТГ розташована більша частина 

площі Поліського природного заповідника. У заповіднику ростуть 603 види 
рослин, що становлять 30% видів усієї природної флори Українського Полісся. 

Мінерально-сировинна база Олевської ТГ більш як на третину складається з 
корисних копалин паливно-енергетичного комплексу (торф), на половину - із 

сировини для виробництва будівельних матеріалів (лабрадорити, габро, 
перекристалізовані вапняки, камінь та пісок будівельний), решта припадає на 

руди кольорових та рідкісних металів, нерудні корисні копалини для металургії 
та виробництва скла (кварцити та кварцевий пісок). 

Земельні ресурси громади становлять 228045,7 га, у тому числі: 
 Сільськогосподарські землі – 22%; 
 Землі лісогосподарського призначення – 68,5%; 

 Забудовані землі – 2,1%; 
 Води внутрішні – 1,4%; 

 Заповідні землі – 5,5%. 
 Відповідно до стратегії розвитку Олевської громади до  2027 року 

основними пріоритетами економічного розвитку, що вплине на наповнення 
місцевого бюджету та  забезпечить зайнятість населення, визначено сільське 

господарство та розвиток малого і середнього бізнесу,  розвиток харчової  
промисловості, розвиток туризму, розвиток садівництва та вирощування ягід. 

Розвиток промислового виробництва відбувається виходячи з зростання 
попиту на будівельні матеріали. 

Виробнича спеціалізація Олевської ТГ: добувна (ДП «Олевськторф»), 
харчова промисловість (ТОВ «Олевський хліб»),  оброблення деревини та 

виробів з неї (ДП «Олевське лісове господарство»,ДП «Олевський лісгосп 
АПК», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ТОВ «ВУД ТРЕЙД», КДК 
«Полісся»), виробництво неметалевих мінеральних виробів (ТОВ «Металіст 

ОЗЕФ»), машинобудування (ТОВ «Метизний завод»). 
Серед галузей промисловості найбільш питома вага належить обробленню 

деревини та виробів з неї – 66,7%, машинобудуванню – 10,59%, харчовій 
промисловості – 6,9%. 

На території, яку охоплює громада, зареєстровано 1315 суб’єктів 
підприємницької діяльності, в т.ч. 222 юридичних осіб та 1093 фізичних осіб -

підприємців. 
Торгівельні послуги надають 232 торгівельні точки. Основну товарну 

структуру імпорту складає лісопродукція. 



5 

У прогнозованому періоді будуть вживатися заходи для підвищення 
інестиційної привабливості громади, підтримки малого і середнього 

підприємництва, забезпечення гідної оплати праці. Як наслідок, прогнозується 
подальше зростання реальної заробітної плати, а також зниження рівня 

безробіття. 
В Олевській міській територіальні громаді відслідковується тенденція до 

зростання попиту  на еко-туризм рекреаційного напрямку та народні промисли. 
Для розвитку туризму громада має унікальні туристичні об’єкти. Найбільш 

відомими та популярними серед вітчизняних та іноземних туристів в ТГ є три 

об’єкти – древнє городище Бабина гора, Національна пам’ятка архітектури 

Свято-Миколаївська церква (XVI ст.).  та заказник «Кам’яне село» український 

«стоунхендж». На думку фахівців-археологів, у т.ч. іноземних, на древньому 

городищі варто створити музей-скансен, що передбачено Стратегічним планом 

розвитку міста Олевськ до 2027 року. 

Зростання попиту на харчові продукти, та с/г продукцію (хміль, льон, 
ріпак, соя, пшениця, кукурудза, соняшник, картопля, овочеві культури, 

продукція тваринництва: молоко, м’ясо) це забезпечує розвиток аграрного 
бізнесу на території громади. 

Станом на 01.01.2021 року в сільськогосподарських підприємствах 
громади утримувалось 239 голів великої рогатої худоби.  

У прогнозному періоді планується вжити заходів щодо збільшення площі 
сільськогосподарських угідь, що у перспективі забезпечить оптимізацію 
землекористування у громаді, збільшення обсягів реалізованої 

сільськогосподарської продукції. 
Громада розробляє наступні інвестиційні пропозиції:  

1. Будівництво малої гідроелектростанції на річці Уборть в м. Олевськ 
Житомирської області. 

2. Створення підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, 
дикорослих ягід та грибів на території Олевської міської ТГ.  

3. Будівництво сміттєпереробного заводу. 
Для забезпечення виконання вимог Закону України «Про адміністративні 

послуги» в громаді діє центр надання адміністративних  послуг.  
За підтримки Програми «U-LEAD з Європою», у листопаді 2019 року  

Олевська міська рада отримала мобільний Центр надання адміністративних 
послу - це спеціально обладнаний автомобіль, у якому облаштовані два 

повноцінні робочі місця адміністраторів надання адміністративних послуг. 
Прийом громадян здійснюється всередині транспортного засобу. Мобільний 
ЦНАП обладнаний системами обігріву та кондиціонування повітря, а для 

відвідувачів є три сидячих місця. При цьому компактний пандус, який 
передбачений у автомобілі, дозволяє обслуговувати осіб з інвалідністю. 

«ЦНАП на колесах» також обладнаний мобільною валізою для отримання 
послуг вдома. 

На 01.01.2021 центром адміністративних послуг Олевської міської ради 
фактично надано майже 24,8тис. послуг по 170 видах. Консультаційними 

послугами ЦНАПу скористалися понад 20 тис. осіб. 
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Центр надання адміністративних послуг облаштований у місцях прийому 
суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних 

документів та надають необхідні консультаційні послуги щодо їх заповнення. 
Центр надання адміністративних послуг підключений і має доступ до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру територіальної 

громади, ІІС «Соціальна громада».  
Протягом 2021 року органом опіки та піклування Олевської міської ради 

спільно з комунальної установи «Центр соціальних служб» Олевської міської 

ради» проведено 221 обстеження умов проживання сімей різної категорії, в 
яких виховується 440 дітей. З них 91 сімʼя перебуває у складних життєвих 

обставинах, в яких виховується 181 дитина. 
Функціонує та здійснюється 100% супроводження 8 прийомних сімей, в  

яких виховується 15 прийомних дітей та 2 дитячих будинків сімейного типу в 
яких виховується 8 дітей –вихованців. Здійснюється соціальний супровід 5 осіб 

з числа дітей –сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування щодо  
допомоги в пошуку житла, які отримали грошову компенсацію по державній 

субвенції. 
Рішенням сесії Олевської міської ради від 05.06.2021 року №337 створено 

мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали 
від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статті. 

За час роботи служби у справах дітей Олевської міської ради виявлено та 

влаштовано в сімейні форми виховання  6 дітей-сиріт, створено прийомну  
сім’ю с. Кишин, в якій виховуються 2 дитини. Виявлено та взято на облік 45 

дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Систематично 
проводиться контроль за умовами проживання, станом виконання батьківських 

обов’язків. Збільшено кількість обстежень умов проживання дітей в сім’ях, та 
кількість проведених профілактичних заходів та рейдів. Службою у справах 

дітей подано до суду 2 позовні заяви про позбавлення батьківських прав 4-х 
батьків у відношенні 4-х неповнолітніх дітей. Проведено 25 засідань органу 

опіки та піклування щодо захисту прав дітей. 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017  року 

№877 зі змінами у 2020-2021 роках за рахунок субвенції із державного бюджету 
було придбано житло для дитячого будинку сімейного типу. П’ятьом дітям 

сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування та особам із їх числа 
виплачена  грошова компенсація з метою придбання житла. Діє регіональна 
комплексна цільова програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа до 2020-2022 року. З 
місцевого бюджету щороку виділяться кошти для придбання спортивної та 

шкільної форми для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 
 

Основними пріоритетними завданням економічного і соціального розвитку      
громади у 2021 році  та на 2022-2024 роки є: 

 забезпечення стабільної роботи систем життєдіяльності громади та 
покращення якості життя населення; 
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 створення стимулів для існуючих підприємств і «стартапів», забезпечуючи 

прозорість та спрощення процедур реєстрації бізнесу та отримання дозволів, у 

тому числі розширюючи надання послуг бізнесу через електронні комунікації; 

 розробка та впровадження механізмів стимулювання попиту на 

продукцію кращих товаровиробників на місцевому ринку, а також на  

міжрегіональних ярмарках та виставках;  

 створення привабливого інвестиційного середовища та формування 
репутації громади , як надійного бізнес-партнера у бізнес- спільноті; 

 реалізація спільних проектів з міжнародними організаціями, залучення 

нового досвіду та додаткового фінансування від міжнародних організацій; 

 підтримка ініціатив жителів громади, які беруть активну участь 
повсякденному житті гр о мади , за рахунок дії громадського бюджету; 

 енергоефективність та захист навколишнього середовища; 
 продовження рекультивації існуючого  звалища та будівництво 
нового сучасного комплексу з переробки твердих побутових відходів; 

 забезпечення більш здорового способу життя у активній громаді шляхом 
широкого залучення мешканців громади до участі у спортивних та оздоровчих 
заходах; 
 підвищення якості та збільшення різноманіття культурних послуг і 

створення культурних  продуктів для різних вікових категорій. 
 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

економічного і соціального розвитку Олевської ТГ 

 

Найменування показника, одиниця 

виміру 

2020 

рік      

(звіт) 

2021 рік 

(затвер- 

джено) 

2022 рік 

(план) 

2023 

рік (план) 

2024 

рік (план) 

Обсяг реалізованої промислової 
продукції у діючих цінах, всього (тис. 

грн.) 

 

307894,7 

 

327000,0 

 

360000,0 

 

370000,0 

 

3980,0 

Фонд оплати праці (без 
військовослужбовців) тис. грн. 

*-зайнятих  на  підприємствах, в установах та  
організаціях щомісячного обліку (тис. грн.) 

 

483534,5 
 

609253,5 
 

700000,0 
 

780000,0 
 

840000,0 

Кількість малих підприємств   
87 

 

89 

 

90 

 

92 

 

92 

Середньомісячна заробітна плата штатних 
працівників (грн.) 

 

10617 
 

13100 
 

15600 
 

17500 
 

19500 

Заборгованість із виплати заробітної 
плати працівникам економічно активних 

підприємствміста (тис. грн.) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Середньорічна чисельність наявного 

населення (тис. осіб) 

34,894 34,894 34,894 34,894 34,894 

Зовнішньоторговельний оборот товарами 

та послугами: 
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Обсяг експорту (тис. дол.США) 1428,6 1500,5 1600,0 1700,0 1750,0 

Виконання прогнозованих показників бюджету, цілей та завдань  в 

середньостроковому періоді дозволить : 
 реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи 

покращення якості надання публічних послуг та комфортності проживання 
жителів громади; 

 забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики; 
 впровадити соціальні стандарти. 

 
ІІІ. Загальні показники бюджету 

 

Загальні показники Прогнозу на середньостроковий період сформовано на 
основі стратегічних, програмних документах країни і територіальної громади, 

положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом, 
схваленим у попередньому бюджетному періоді, та з урахуванням: 

-податкового потенціалу громади; 
-оцінки результативності та ефективності використання бюджетних 

коштів; 
-обґрунтованості розподілу фінансового ресурсу за напрямками 

використання; 
-збалансованості показників. 

Обсяг ресурсу бюджету у 2022-2024 роках прогнозується в обсягах 
339758,2 тис.грн., 369924,6 тис.грн., та  392102,1 тис.гривень відповідно. 
Загальні показники надходжень до бюджету та надання кредитів з бюджету у 

розрізі років  середньострокового періоду  наведені у додатку 1 до прогнозу 
бюджету. 

Виконання прогнозованих показників бюджету в середньостроковому 
періоді дозволить: 

-реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи 
покращення якості надання публічних послуг та комфортності  проживання 

жителів громади; 
-забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики; 

-впровадити соціальні стандарти. 
 При розрахунку показників бюджету Олевської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки враховано:  
1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади, 

підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2019 
- 2020 роки та очікуване виконання за 2021 рік.  

2. Норми податкового, бюджетного законодавства та застосування чинних 

ставок оподаткування.  
3. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету 

Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 „Про схвалення Бюджетної 
декларації на 2022- 2024 роки”, яка передбачає: 

 
Показники 2020 2021 2022 2023 2024 
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Звіт Очікуване Прогноз 

Індекс споживчих цін:   

грудень до грудня 

попереднього року, 

відсотки 

 

105,0 108,9 106,2 105,3 105,0 

Індекс цін виробників:  

грудень до грудня 

попереднього року, 

відсотки 

 

114,5 

 

117,0 107,8 106,2 105,7 

 

Мінімальна зарплата та соціальні стандарти: 

Показники 2022 2023 2024 

Мінімальна заробітна плата:    

– з 1 січня року (гривні) 6500 7176 7665 

– з 1 жовтня року (гривні) 6700   

Темпи приросту, % 3,1 7,1 6,8 

Посадовий оклад працівника І 

тарифного розряду Єдиної тарифної 

сітки: 

   

– з 1 січня року (гривні) 2893 3193 3411 

– з 1 жовтня року (гривні) 2982   

Темпи приросту, % 3,1 7,1 6,8 

Прогнозований прожитковий мінімум на 2022 – 2024 роки, врахований у 

показниках Бюджетної декларації, становить: 

Показники 2022рік 2023рік 2024рік 

В розрахунку на одну особу: 

- з 1 січня року (гривні) 2393 2589 2778 

- з 1 липня року (гривні) 2508 2713 2911 

- з 1 грудня року (гривні) 2589 2778 2972 

Для основних соціальних і демографічних груп населення: 

Дітей віком до 6 років:    
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- з 1 січня року (гривні) 2100 2272 2438 

- з 1 липня року (гривні) 2201 2381 2555 

- з 1 грудняроку (гривні) 2272 2438 2609 

Дітей віком від 6 до 18років:    

- з 1 січня року (гривні) 2618 2833 3040 

- з 1 липня року (гривні) 2744 2969 3186 

- з 1 грудня року (гривні) 2833 3040 3253 

Працездатних осіб:    

- з 1 січня року (гривні) 2481 2684 2880 

- з 1 липня року (гривні) 2600 2813 3018 

- з 1 грудня року (гривні) 2684 2880 3082 

осіб, які втратили працездатність:    

- з 1 січня року (гривні) 1934 2093 2246 

- з 1 липня року (гривні) 2027 2193 2354 

- з 1 грудня року (гривні) 2093 2246 2403 

 
Загальні показники бюджету наведено в додатку 1.  

 
ІV. Показники доходів бюджету 

 
Прогноз доходної частини  бюджету розроблено відповідно до норм 

бюджетно – податкового законодавства, особливостей податкової політики, 
передбачених Бюджетною декларацією та Стратегією розвитку Олевської 

громади, положень нормативно-правових актів, рішень міської ради про 
встановлення місцевих податків та зборів. 

Дохідна частина бюджету формувалась на таких прогнозних 
макропоказниках  економічного і соціального розвитку України як: індекси цін, 
номінальна середньомісячна заробітна плата, кількість штатних працівників, 

фонд оплати праці, розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового 
мінімуму,  прибуток прибуткових підприємств та багато інших факторів, 

пов’язаних як з фізичними обсягами виробництва та імпорту, так і вартісними 
параметрами, а також з використанням податкової та митної інформації з 

декларацій, поданими платниками податків за попередні і у поточному 
бюджетному періодах, а також змін до Податкового кодексу України щодо 

індексації ставок екологічного податку, рентних плат за спеціальне 
використання лісових ресурсів і води, рентної плати за користування надрами в 
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цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин  на відповідні індекси 
споживчих цін, або цін виробників промислової продукції відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 № 253, відповідно до 
Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 

15.12.2020 №1081-IX збережено норми зарахування до бюджетів місцевого 
самоврядування частини (13,44%) акцизного податку на пальне. 

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 економічного та інвестиційному розвитку громади; 

-активізація податкового потенціалу громади. 

З метою збільшення податкової бази та залучення додаткової бази та 

залучення додаткових надходжень до міського бюджету визначено такі 

пріоритетні завдання: 

-розвиток бюджетоутворюючих галузей громади, розширення діючих 

виробничих потужностей, збільшення виробництва продукції; 

-поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення 

інвестиційних ресурсів та задіяння земельного і водного потенціалу громади; 

-впровадження заходів, спрямованих на зменшення контролю 

підприємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату. 

Для виконання пріоритетних завдань передбачається здійснювати наступні 

заходи: 

1. Створювати нові робочі місця, що підвищить рівень зайнятості та 

соціального забезпечення населення. 

2. Проводити в установленому порядку роботу з суб’єктами 

господарської діяльності щодо дотримання ними  норм законодавства в частині 

оплати праці  у розмірі не менше мінімальної заробітної плати, це забезпечить 

зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб. 

3. Провести інвентаризацію земельних ділянок та  продовжити  

проведення нормативно-грошової оцінки земель, це дозволить задіяти 

земельний потенціал громади для залучення інвестицій. 

4. Переглянути укладені договори оренди земельних ділянок на 

предмет відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу 

України, що збільшить надходження плати за землю. 

5. Сприяти реєстрації фізичних осіб – підприємців, та задіяти землі 

водного фонду в господарську діяльність суб’єктів малого бізнесу, це вплине на 

розширення сфер діяльності малого бізнесу, та призведе до зростання 

надходжень єдиного податку. 
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6. Здійснити моніторинг податкового боргу платників податків до 

бюджету та провести претензійно-позовну роботу щодо його зменшення, що 

призведе до зменшення податкового боргу та підвищить податкову дисципліну 

платників на території громади. 

Прогнозовані показники доходів бюджету сформовані з урахуванням 

існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її 

потенціалу. Показники доходів бюджету наведені в додатку 2 до прогнозу 

бюджету. 

Показник власних доходів міського бюджету на 2020 рік  (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)  становить 112096,9 тис.грн., у тому числі: 

загальний фонд      - 106404,1 тис.грн. 

спеціальний фонд  -     5692,8 тис.грн. 

Показник власних доходів міського бюджету на 2021 рік  (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) обраховано в сумі 131901,4 тис.грн., у тому числі: 

загальний фонд      - 128816,7 тис.грн. 

спеціальний фонд  -     3084,7 тис.грн. 
(ріст до 2020 року – 19804,5 тис. грн. (17,7 відсотка); 

Обсяг доходів міського бюджету прогнозується на 2022 рік (без 
урахування міжбюджетних трансфертів)  – 139877,1 тис.грн., у тому числі : 

загальний фонд      - 137000,0 тис.грн. 

спеціальний фонд  -  2877,1тис.грн. 

(ріст до 2021 року – 7975,7 тис.грн. (6,0 відсотка); 
 На 2023 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів)  – 147998,7тис. 

грн. у тому числі : 
загальний фонд      - 145000,0 тис.грн. 

спеціальний фонд  -  2998,7 тис.грн. 
(ріст до 2022 року – 8121,6 грн. (5,8 відсотків); 

 На 2024 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів)  – 150118,7 
тис.грн. у тому числі :  

загальний фонд      - 147000,0 тис.грн. 

спеціальний фонд  -  3118,7 тис.грн. 

 (ріст до 2023 року – 2120,0 тис.грн. (1,4 відсотка). 
В структурі доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних 

трансфертів), які акумулюються на території громади, найбільшу питому вагу 
мають: 

-податок на доходи фізичних осіб – 50,1 %; 
-податок на майно – 14,9 %; 

-єдиний податок – 13,9 %; 
-рентна плата та плата за використання природних ресурсів – 12,2 %; 

-акцизний податок – 5,3%; 
-адміністративні збори та платежі – 1,4%; 

-інші надходження – 2,2%. 
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Значну питому вагу у структурі доходів бюджету складають міжбюджетні 
трансферти з державного бюджету та з інших місцевих бюджетів. Загальний 

обсяг трансфертів з державного бюджету складає у 2020 році - 144580,9       
тис.грн., у 2021р – 183512,2 тис.грн., у 2022 році – 195001,6 тис.грн., у 2023 

році – 216824,5 тис.грн., у 2024 році – 236706,8 тис.грн.. Загальний обсяг 
трансфертів з інших бюджетів складає у  2020 році -27711,2 тис.грн., у 2021р – 

13854,2 тис.грн., у 2022 році – 4879,5 тис.грн., у 2023 році – 5101,4 тис.грн., у 
2024 році – 5276,6 тис.грн. 

Показники трансфертів з інших місцевих бюджетів та їх характеристика 

наведено в розділі VIII «Взаємовідносини бюджету з іншими місцевими 
бюджетами» в додатку 11 до прогнозу міського бюджету. 

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету Олевської міської  
територіальної громади на 2022-2024 роки враховано: 

- фактичні показники економічного і соціального розвитку Олевської 
міської територіальної громади за 2020 рік; 

- очікувані показники економічного і соціального розвитку Олевської 
міської територіальної громади за 2021 рік; 

- прогнозні показники економічного і соціального розвитку Олевської 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки; 

- макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-
2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 
р. №586 та визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, що 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548; 
- застосування чинних ставок загальнодержавних податків; 

- застосування індексу споживчих цін, що використовується для 
визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів, із значенням 100 відсотків; 
- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної 

плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду 
Єдиної тарифної сітки; 

- застосування ставок місцевих податків, встановлених рішенням VІІІ сесії 
міської ради VІІІ скликання 04.06.2021 № 354 „ Про встановлення ставок і пільг 

із сплати місцевих податків”, №355 «Про ставок і пільг із сплати земельного 
податку», №356 «Про встановлення ставок туристичного збору на території 

Олевської міської ради»; 
- прогнозні втрати бюджету Олевської міської  територіальної громади 

внаслідок надання пільг зі сплати земельного податку рішенням VIІІ сесії 

міської ради VIII скликання від 04.06.2021 року  та № 354 та із сплати податку 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки рішенням VIII сесії VIII 

скликання від 04.06.2021  року № 355 надання пільг для фізичних та 
юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 

Податкового кодексу України (прогнозні втрати бюджету міської 
територіальної громади внаслідок наданих пільг зі сплати податків та зборів  за 

даними державної податкової служби по юридичних особах по земельному 
податку розрахунково становитимуть 220,04 тис.грн.); 

- зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання- платників податків; 
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- фактичне виконання дохідної частини бюджету міської територіальної  
громади за результатами 2019-2020 років та 6 місяців 2021 року. 

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників 
економічного та соціального розвитку країни, динаміки бази оподаткування, 

ефективності податкового адміністрування, загальні показники доходів 
бюджету Олевської міської територіальної громади на 2022-2024 роки мають 

тенденцію до зростання. 
 

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, 

гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи 
територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій 

 
Кошти, що передаються із загального фонду до  спеціального фонду  

бюджету розвитку прогнозуються на 2022 рік в сумі 3 602,8 тис. грн., на 2023 

рік – 2 702,1 тис. грн. Дані кошти будуть використані на погашення кредиту. 

З метою фінансування інвестиційного проєкту «Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення Олевської об’єднаної територіальної громади», 

керуючись ст. 143 Конституції України, ст. ст. 16, 74 Бюджетного Кодексу 

України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 року №110 «Про 

затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень», міська рада протягом 

2019-2020 років здійснила зовнішнє місцеве запозичення, шляхом залучення 

кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) в сумі 12 322,9 

тис.грн. Метою запозичення  було фінансування впровадження заходів проекту 

«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення Олевської об’єднаної 

територіальної громади». 

 Відсоткова ставка за користування кредитними коштами становить 3% 

річних. 

Строк погашення основної суми боргу по запозиченню – 15 вересня 2023 

року. 
Показники місцевого боргу зазначено у додатку 4 до Прогнозу. 

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету 
 

Прогноз  видаткової частини розроблено відповідно до положень 
бюджетно-галузевого законодавства, основних прогнозних макропоказників 

економічного і соціального розвитку України, пріоритетів бюджетної політики, 
передбачених бюджетною декларацією та Стратегією розвитку Олевської 
міської територіальної громади, розрахованих прогнозних показників дохідної 

частини  бюджету, трансфертів отриманих з обласного бюджету Житомирської 
області та бюджету Білокоровицької сільської територіальної громади та з  

урахуванням особливостей реформ, які впроваджуються у відповідних галузях. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n93
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На прогнозні показники видатків мали вплив зростання розмірів заробітної 
плати та інших соціальних гарантій, а також впровадження реформ у сфері 

освіти, культури,соціального захисту. 
Основною метою розподілу коштів бюджету є забезпечення надання 

якісних публічних послуг та підвищення життєвого рівня населення громади. 
Для її досягнення передбачено виконання завдань у кожній  сфері.  

З метою зменшення ґендерних розривів, послаблення негативних та 
посилення  позитивних тенденцій у галузях з точки зору забезпечення 
ґендерних потреб та задоволення ґендерних інтересів в прогнозі бюджету 

враховані результати аналізу бюджетних програм, які проводились головними 
розпорядниками коштів. 

Загальний обсяг видатків з бюджету у 2022 році передбачається  в  сумі 
336155,4 тис.грн., у 2023 році 367222,5 тис.грн., у 2024 році 392102,1тис.грн. 

Середньорічний темп зросту складає 108 %. Граничні показники видатків 
бюджету та надання кредитів з бюджету у розрізі головних розпорядників 

коштів наведено в додатку 6.  
В стуктурі граничних показників видатків (додаток 7) найбільшу питому 

вагу займають видатки на освіту -77,5%, соціальний захист та соціальне 
забезпечення 4,6 %, культуру 3,8 %.  

Основним завданням бюджетної політики на 2022-2024 роки 
залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та 
збалансованості бюджету територіальної громади, ефективне використання 

бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів. 
Фінансування видатків бюджету Олевської міської територіальної громади 

на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії 
бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності 

видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня 
досягнення очікуваних результатів. 

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є: 
 

Державне управління 
 

 Забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого 
середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, 

захисту її прав, надання  населенню місцевим самоврядуванням, утвореними 
установами  та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, 
соціальних та інших послу, створення належних матеріальних, фінансових та 

організаційних умов для забезпечення здійснення власних і делегованих 
повноважень. 

  Граничний показник видатків на 2022 рік -30301,8 тис. грн. 2023 рік- 
33533,1 тис. грн., 2024 рік -35802 тис. грн. Середньорічний темп приросту 

видатків становить –6,7 %. 
 

Освіта 
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Пріоритетом розвитку громади в галузі освіти є реалізація права кожного 
громадянина на освіту, забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти. 

Основні цілі державної політики та місцевого розвитку у сфері освіти 
полягають у: 

- формуванні оптимальної мережі закладів освіти, організації їх 
матеріально- технічного та фінансового забезпечення; 

- надання якісної сучасної освіти. 
     Для досягнення визначених цілей передбачено виконання завдань: 

- створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам   

сьогодення; 
- забезпечення доступної дошкільної та загальної середньої освіти; 

- сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів до   
професійного розвитку; 

- надання освітніх послуг учням та дітям дошкільного віку з особливими  
потребами максимально наближено до місця проживання та з     

урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей; 
- надання та  забезпечення права дітей з особливими освітніми потребам  

віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої   
освіти в інклюзивно-ресурсних центрах; 

-забезпечення та надання закладами позашкільної освіти знання,   
формування вмінь і навичок з різних напрямів позашкільної освіти,   
розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей   

відповідно до задатків та запитів особи; 
- забезпечення у навчальних закладах середовища, що сприяє збереженню   

здоров’я; 
- створення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами,   

дітьми, позбавленими батьківського піклування; 
- здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей шляхом   

організації оздоровлення та відпочинку, створення оптимальних умов для   
безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах    

оздоровлення та відпочинку;  
- формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у   

суспільстві. 
 Показниками досягнення цілей державної політики та місцевого 

розвитку є: 
- створення, реорганізація закладів освіти; 
- забезпечення стовідсотковим охоплення дітей дошкільною освітою; 

- охоплення навчанням 55 дітей з особливими освітніми потребами; 
- охоплення вихованням дітей в закладах дошкільної освіти 20 дітей з   

особливими освітніми потребами. 
Граничний показник видатків на 2022 рік -260 471,2 тис. грн., з них 

загальний фонд 259 058,4 тис. грн., спеціальний фонд 1 412,8 тис. грн., у 2023 
році- 283 990,4 тис. грн., з них загальний фонд -282 505,2 тис. грн., спеціальний 

фонд -1 485,2 тис. грн., у 2024 році -303 703,7 тис. грн. з них загальний фонд 
302 147,0 тис. грн., спеціальний фонд 1 556,7 тис. грн. Середньорічний темп 

приросту видатків становить –7,0 % 
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Культура 

 
       Пріоритетами  розвитку галузі культури є збереження, дослідження та 

примноження духовних та культурних здобутків,  удосконалення та утримання 
культурної інфраструктури галузі, основних культурно-мистецьких закладів та 

організацій. Основні цілі державної політики та місцевого розвитку у сфері 
культури та мистецтва полягають у: 

- формуванні оптимальної мережі закладів культури,  організації їх   

матеріально- технічного та фінансового забезпечення; 
- відродженні та духовному розвитку традицій і культури української нації.  

     Для досягнення визначених цілей передбачено виконання завдань; 
- забезпечення поповнення бібліотечного фонду літературою та        

        періодичними виданнями; 
- проведення культурно-мистецьких заходів; 

-  забезпечення гарантій свободи творчої молоді, підтримка творчих   
ініціатив, спрямованих на розвиток національної  літератури, культури і    

мистецтва, збагачення національної культурної спадщини.  
Показниками досягнення цілей державної політики та місцевого розвитку є: 

- збереження та модернізація культурно-мистецької інфраструктури; 
- реалізація державної політики культурно-мистецькій сфері; 
- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і   

художньої творчості; 
- розширення доступу до історико-культурних цінностей громади; 

- забезпечення проведення державних свят на належному рівні, розвиток   
самоцінностей культури і мистецтва в усіх їх проявах. 

  Граничний показник видатків на 2022 рік - 12 823,4 тис. грн., з них 
загальний фонд 12 746,0 тис. грн., спеціальний фонд 77,4 тис. грн., у 2023 році -

13 996,0  тис. грн., з них загальний фонд -13 918,6 тис. грн., спеціальний фонд – 
77,4 тис. грн., у 2024 році -14 900,8 тис. грн. з них загальний фонд 14 823,4 тис. 

грн., спеціальний фонд  77,4 тис. грн. Середньорічний темп приросту видатків 
становить –  6,8% 

   Прогнозні показники видатків бюджету у сфері культурі і мистецтва  
сформовані з урахуванням необхідності забезпечення запровадження системи 

державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню; збільшення 
туристичного потоку та перетворення туризму на одну з прибуткових галузей 
економіки громади. Реалізація культурно-мистецьких заходів здійснюється  

через існуючу мережу культурних закладів, яка включає в себе 38- бібліотек, 15 
- будинків культури, 26 - клубів, 2 - музеї.  

 
Охорона здоров`я   

   
        Пріоритетом  розвитку галузі  є підвищення рівня медичного 

обслуговування населення, розширення можливостей медичних установ, 
створення комфортних  умов в закладах. 
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Галузь охорони здоров’я Олевської ОТГ із 2020 року отримує 
фінансування із Національної служби здоров’я України. 

По галузі охорони здоров’я граничні показники видатків на 2022 рік 
становлять 5 615,0 тис. грн., на 2023 рік  - 6 555,4 тис. грн., що на 116,7 відсотка 

більше ніж у 2022 році; на 2024 рік – 6 973,0 тис. грн., що на 106,4 відсотка 
більше ніж у 2023 році. 

 
Соціальний захист та соціальне забезпечення 

 

   Пріоритетами розвитку галузі соціальний захист та соціальне 
забезпечення є забезпечення на території громади реалізації державної політики 

у сфері надання соціальних послуг, соціальних трудових відносин, оплати і 
належних умов праці, зайнятості, трудової міграції, соціального захисту та 

соціального обслуговування населення, а також ведення обліку осіб, що мають 
право на пільги за соціальною ознакою. Основні цілі державної політики та 

місцевого розвитку у сфері соціального захисту та соціального забезпечення 
полягають у: 

  - підвищення рівня та якості послуг у сфері оздоровлення та відпочинку 
дітей, потерпілих внаслідок ЧАЕС, охоплених організованими формами 

відпочинку та оздоровлення; 
 - формування та пропагування здорового й безпечного способу життя, 

профілактика негативних явищу молодіжному середовищі; 
 - патріотичне виховання, розвиток духовності, моральності та формування 

загальнолюдських принципів молоді; 
- поліпшення надання соціальних  послуг інвалідам та дітям- інвалідам; 

-підвищення рівня соціального захисту дітей- сиріт; 
     Граничний показник видатків на 2022 рік -15425,7 тис. грн., у 2023 році 

-16739,6 тис. грн. у 2024 році –17763,7 тис. грн. Середньорічний темп приросту 
видатків становить –7,3 %. 

Фізична культура і спорт 

   Пріоритетами розвитку галузі фізичної культури і спорту є залучення до 
здорового способу життя усіх категорій населення, шляхом нових форм занять 
фізичною культурою і спортом, формування в молоді потреби у зміцненні 

здоров’я засобами фізичної культури і спорту, участь спортсменів в районних, 
обласних та всеукраїнських змаганнях. Основні цілі державної політики та 

місцевого розвитку у сфері фізичної культури і спорту полягають у: 
     - модернізації  матеріально- технічної бази закладів фізичної  культури і 

спорту; 
     -   наданні якісних занять по фізичній культури і спорту. 

       Для досягнення визначених цілей передбачено виконання завдань: 
-  розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту; 

- підтримка масового, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих   
досягнень, спорту інвалідів та ветеранів; 
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- залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації   
здорового способу життя населення;  

- підготовка та участь спортсменів, збірних команд громади в обласних та    
всеукраїнських змаганнях, інших масових фізкультурно-спортивних   

заходах; 
- проведення спортивно-масових заходів для утвердження патріотизму та    

національної самосвідомості молоді; 
- проведення просвітницької роботи з пропагування здорового способу    

життя та фізичної культури і спорту; 

- формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у   
суспільстві. 

Показниками досягнення цілей державної політики та місцевого 
розвитку є: 

- забезпечення повноцінного функціонування існуючої мережі закладів   
фізичної культури і спорту;  

- збільшення обсягу рухової активності учнівської молоді;  
- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та   

спортом, зміцнення здоров'я населення;  
- покращення спортивних результатів спортсменів громади у змаганнях з   

олімпійських видів спорту. 
     Граничний показник видатків галузь фізичної культури і спорту на 2022 

рік -2 560,0 тис. грн., у 2023 році -2 795,0 тис. грн., у 2024 році –2 977,5 тис. 

грн., з них загальний фонд 2 977,5 тис. грн. Середньорічний темп приросту 
видатків становить –6,6 %. 

     Прогнозні показники видатків бюджету у сфері фізичної культури і 
спорту сформовані з урахуванням необхідності забезпечення рівного доступу 

до якісних занять фізичною культурою і спортом.   
 

Житлово-комунальне господарство 
 

Пріоритетами розвитку галузі є: 
- утримання в належному стані населених пунктів; 

- збереження та утримання на належному рівні зелених зон, кладовищ, 
зон відпочинку; 

- забезпечення функціонування вуличного освітлення. 
    Граничний показник видатків на 2022 рік -6100,0 тис. грн. 2023 рік- 

6558,5 тис. грн., 2024 рік -6954,5 тис. грн. Середньорічний темп приросту 

видатків становить –6,7 %. 
 

Економічна та інша  діяльність 
 

 Основним пріоритетом розвитку галузей є: 
-забезпечення утримання в належному стані доріг територіальної громади; 

- запровадження новітніх технологій, встановлення обладнання на об'єктах 
житлово-комунального господарства;  

- забезпечення повноцінного функціонування місцевої пожежної охорони. 
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    Граничний показник видатків на 2022 рік – 2085,0 тис. грн., 2023 
рік- 2230,8 тис. грн., 2024 рік -2342,5 тис. грн. Середньорічний темп 

приросту видатків становить –6 %. 
Будівництво 

 
У прогнозний період буде продовжено реалізацію проекту «Реконструкція 

станції 2-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановлення 
обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі 
централізованого водопостачання по вул.Промислова м.Олевськ Олевського 

району Житомирської області», який був розпочатий в минулому році. 
Граничні показники видатків відображені в додатку 10. 

 
VIІ. Бюджет розвитку 

 
Надходження бюджету розвитку всього прогнозується на 2022 рік в сумі 

4138,3 тис. грн., на 2023 рік в сумі 3241,1 тис. грн., на 2024 рік в сумі 542,0 тис. 

грн.(додаток 9), в т.ч. кошти, що надходять до бюджету розвитку 

прогнозуються на 2022 рік в сумі 500,0 тис. грн., на 2023 рік – 500,0 тис. грн., 

на 2024 рік – 500,0 тис. грн., кошти, що передаються із загального фонду до 

бюджету розвитку прогнозуються на 2022 рік в сумі 3 602,8 тис. грн., на 2023 

рік – 2 702,1 тис. грн.  Капітальні трансферти з інших бюджетів на 2022 рік в 

сумі 35,5 тис. грн., на 2023 рік – 39,0 тис. грн. на 2024 рік 42,0 тис. грн.  

Витрати бюджету розвитку на 2022 рік в сумі 4138,3 тис. грн., на 2023 рік в 

сумі 3241,1 тис. грн., на 2024 рік в сумі 542,0 тис. грн. З них на на виконання 

інвестиційних проєктів, а сааме:  реконструкцію об’єктів комунального 

господарства на 2022 рік в сумі 500,0 тис. грн., на 2023 рік – 500,0 тис. грн., на 

2024 рік – 500,0 тис. грн.(додаток 10).  В 2022-2023 роках плануються видатки 

на погашення кредиту взятого у 2019-2020 роках від Північної екологічної 

фінансової корпорації (НЕФКО), зокрема на 2022 рік в сумі 3602,8 тис. грн. та 

на 2023 рік в сумі 2702,1 тис. грн. 

VIІI. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами 
 

Міжбюджетні трансферти отримані з інших бюджетів: 
1. Державний бюджет України: 

- на  2022 рік – освітня субвенція  156632,5 тис.грн., базова 
дотація 38369,1 тис.грн.; 

- на 2023  рік - освітня субвенція  171551,0 тис.грн., базова 
дотація 45273,5 тис.грн.; 

-  на 2024 рік освітня субвенція  183257,5 тис.грн., базова 
дотація 53449,3 тис.грн.; 

2.  Обласний бюджет Житомирської області: 
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- на 2022 рік- дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти 

та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету 1565,0 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції 1624,9 тис.грн., інші субвенції загального фонду 

837,7 тис.грн. 
 
- на 2023 рік- дотація з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти 
та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету 1565,0 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції 1779,3 тис.грн., інші субвенції загального фонду 
837,7 тис.грн. 

 
- на 2024 рік- дотація з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти 
та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету 1565,0 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції 1900,3 тис.грн., інші субвенції загального фонду 

837,7 тис.грн. 
3. Бюджет Білокоровицької сільської територіальної громади 

-    на 2022 рік- дотація з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти 
та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету 150,0 тис.грн., інші субвенції загального фонду 
666,4 тис.грн., 

     інші субвенції спеціального фонду 35,5 тис.грн.; 
-    на 2023 рік- дотація з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти 
та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету 150,0 тис.грн., інші субвенції загального фонду 

730,4 тис.грн., 
     інші субвенції спеціального фонду 39,0 тис.грн.; 

-    на 2024 рік- дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти 

та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету 150,0 тис.грн., інші субвенції загального фонду 

781,0 тис.грн., 
     інші субвенції спеціального фонду 42,0 тис.грн. 

Міжбюджетні трансферти з бюджету Олевської міської територіальної 
громади  іншим бюджетам не передбачаються. 

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету 
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В прогнозі бюджету Олевської міської територіальної громади на 
2022- 2024 роки наявні наступні додатки: 

Додаток 1 «Загальні показники бюджету»; 

Додаток 2 «Показники доходів бюджету»; 
Додаток 3 «Показники фінансування бюджету»; 

Додаток 4 «Показники місцевого боргу», 

Додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з 
бюджету головним розпорядникам коштів»; 

Додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» 

Додаток 9 «Показники бюджету розвитку»; 
Додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі 

інвестиційних проектів»; 
Додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»; 

Додатки 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, 

обласною радою чи територіальною громадою міста боргу i надання місцевих 
гарантій», 8 «Граничні показники кредитування бюджет за Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» та 
12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам» не подаються 

до прогнозу, в зв’язку з відсутністю показників. 
Конкретні показники обсягів бюджету Олевської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих 
змін у податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку 
території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки. 

 
 

Начальник 
фінансового управління Катерина ГОРПИНШ 

 


