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І. Загальна частина 

Прогноз бюджету Барської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – 

Прогноз) розроблений відповідно до вимог статті 75¹ Бюджетного кодексу України від 

8.07.2010 № 2456-VI, Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, Бюджетної 

декларації, схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548, 

макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені 

постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на 2022—2024 роки», наказу Міністерства 

фінансів України від 02.06.2021 №314 «Про затвердження Типової форми прогнозу 

місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання».  

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом в 

Барській міській територіальній громаді як складової системи управління державними 

фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку громади та 

можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, 

передбачуваності та послідовності бюджетної політики. 

Основними завданнями Прогнозу є: 

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ, що фінансуються з  

бюджету Барської міської територіальної громади (далі – Громади); 

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;  

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів; 

- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання 

послуг у відповідних сферах. 

Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку громади, 

індикативні прогнозні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та 

видатків, взаємовідносини бюджету громади з державним бюджетом та іншими 

місцевими бюджетами. 

Прогноз бюджету Громади базується на принципах збалансованості, 

обґрунтованості, ефективності та результативності. 

 

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку 

 

Індикативні прогнозні показники бюджету Барської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки є основою для складання розпорядниками бюджетних коштів планів своєї 

діяльності та формування показників проекту бюджету територіальної громади на 

середньострокову перспективу. 

Прогнозні показники бюджету Громади ґрунтуються на принципі збалансованості 

бюджету, що призведе до підвищення результативності та ефективності витрачання 

бюджетних коштів, посилення бюджетної дисципліни, покращить спрямовування 

фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для 

забезпечення динамічного і збалансованого розвитку Громади. 

Структура бюджетоутворюючої промисловості Громади складається здебільшого з 

підприємств аграрного та промислового сектору. Основними сільськогосподарськими 

підприємствами є ТОВ «Комарівці», яке займається вирощуванням фруктів, ТОВ  «Краєвид 

Поділля», ТОВ «Династія» і ТОВ «Пфаннер Агро» вирощуванням зернових культур. У 



промисловому секторі найбільшу частку мають ПРАТ «Барський машзавод», який виробляє 

машини, устаткування, сміттєсортувальні станції і ТОВ «Пфаннер Бар», що виробляє соки і 

яблучний концентратта експортує продукції до кілької країн Європи. Також в Громаді 

функціонує елеватор і будується ще один.  

Суттєва чисельність мешканців міста зайнята у малому та середньому бізнесі. В 

Громаді зареєстровані 1282 фізичних осіб підприємців та 260 юридичних осіб, більша 

частина підприємців зайнята у сфері торгівлі та сільському господарстві. 

Барська міська територіальна громада має успішний досвід реалізації інвестиційних 

проектів, в тому числі, із залученням міжнародних організацій. 

Міська рада приділяє суттєву увагу підвищенню енергоефективності. В громаді 

реалізуються численні проекти з енергоефективності та впроваджена система енергоаудиту. 

Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу та пріоритетів розвитку 

Громади, визначених в Стратегії розвитку Барська громада - 2030, були визначені основні 

напрямки розвитку: 

1. Інноваційна економіка 
Конкурентоспроможність місцевої економіки Барської громади формують її значний 

промисловий потенціал, а також доступність природних ресурсів. Для посилення 

економічного потенціалу громади та збільшення обсягу надходжень до місцевого бюджету, 

необхідно налагодити співробітництво місцевої влади з представниками малого та 

середнього бізнесу, яка, в свою чергу, забезпечить ефективне використання трудових 

ресурсів, інвестиційного потенціалу території громади та попередить зростання рівня 

безробіття. Планується активізувати використання внутрішніх інвестиційно-привабливих 

ресурсів громади, розширити сфери застосування праці місцевих мешканців, посилити 

спроможність місцевого комунального підприємства і налагодити співпрацю з бізнесом на 

постійній основі. Реалізація заходів дозволить зменшити рівень міграції населення до 

обласного центру, інших урбанізованих населених пунктів та закордон, покращить рівень 

доступності та безпеки в громаді. 

2. Високі стандарти життя 

Даний пріоритет має на меті покращити доступ мешканців громади до якісних 

публічних та соціальних послуг і просторів, забезпечити можливість участі в інтеграційних 

культурних заходах, а також загалом підвищити рівень громадської активності, особливо в 

сільській місцевості.  

Низькі стандарти якості життя людей у селах є одним із основних чинників, які 

впливають на привабливість проживання. Молодь часто виїжджає в зв’язку з відсутністю 

якісного дозвілля (відсутність можливостей для проведення вільного часу), або пропозицій 

позашкілля для своїх дітей. 

Метою вибору цього пріоритету є підвищення рівня комфорту проживання в громаді 

для усіх категорій населення, особливо дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю, 

підвищення рівня їх громадської активності та безпеки проживання в громаді. 

 

При здійсненні прогнозу бюджету Громади на 2022- 2024 роки застосовані такі основні 

прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України: (%) 

Прогноз за базовим сценарієм  

Найменування показника, 

одиниця виміру 

2020 рік 

(звіт)
 

2021 рік 

(затверджено) 

2022 рік 

(план) 

2023 рік 

(план) 

2024 рік 

(план) 

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) 

114,5 117 107,8 106,2 105,7 

  

Під час розрахунку враховано такі соціальні стандарти: 

-  Прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі 

якого визначаються державні соціальні стандарти у сферах доходів населення, житлово – 



комунального, побутового, соціально – культурного обслуговування, охорони здоров’я та 

освіти. 

У 2022-2024 роках прожитковий мінімум підвищуватиметься темпами, що на 2 

відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 

відповідний рік. Зростання  розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1 липня та 1 

грудня відповідного року і становитиме: 

на одну особу в розрахунку на місяць: 
2022 рік - з 1 січня  – 2 393 гривні, з 1 липня  – 2 508 гривні, з 1 грудня – 2 589 гривні; 

2023 рік - з 1 січня  – 2 589 гривні, з 1 липня – 2 713 гривні, з 1 грудня – 2 778 гривні;  

2024 рік  - з 1 січня  – 2 778 гривні, з 1 липня – 2 911 гривні, з 1 грудня – 2 972 гривні; 

для основних соціальних і демографічних груп населення: 

дітей віком до 6 років:  

2022 рік - з 1 січня   – 2 100 гривні, з 1 липня  – 2 201 гривні, з 1 грудня – 2 272 гривні;  

2023 рік  - з 1 січня  – 2 272 гривні, з 1 липня – 2 381 гривні, з 1 грудня  – 2 438 гривні; 

2024 рік  - з 1 січня  – 2 438 гривні, з 1 липня – 2 555 гривні, з 1 грудня  – 2 609 гривні; 

дітей віком від 6 до 18 років:  

2022 рік - з 1 січня  – 2 618 гривні, з 1 липня – 2 744 гривні, з 1 грудня – 2 833 гривні;  

2023 рік  - з 1 січня   – 2 833 гривні, з 1 липня – 2 969 гривні, з 1 грудня – 3 040 гривні; 

2024 рік  - з 1 січня   – 3 040 гривні, з 1 липня – 3186 гривні, з 1 грудня – 3 253 гривні; 

працездатних осіб: 

2022 рік - з 1 січня  – 2 481 гривні, з 1 липня – 2 600 гривні, з 1 грудня – 2 684 гривні;  

2023 рік - з 1 січня – 2 684 гривні, з 1 липня – 2 813 гривні, з 1 грудня – 2 880 гривні; 

2024 рік - з 1 січня – 2 880 гривні, з 1 липня – 3 018 гривні, з 1 грудня – 3 082 гривні; 

осіб, які втратили працездатність: 

2022 рік - з 1 січня  – 1 934 гривні, з 1 липня – 2 027 гривні, з 1 грудня – 2 093 гривні;  

2023 рік  - з 1 січня  – 2 093 гривні, з 1 липня – 2 193 гривні, з 1 грудня – 2 246 гривні  

2024 рік  - з 1 січня  – 2 246 гривні, з 1 липня – 2 354 гривні, з 1 грудня – 2 403 гривні. 

 

- Умови оплати праці планується встановити на рівні: 

розмір мінімальної заробітної плати:  

2022 рік – з 1 січня - 6 500 гривні, з 1 жовтня – 6 700 грн.; 

2023 рік – 7 176 гривні,  

2024 рік - 7 665 гривні; 

розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: 

 2022 рік – з 1 січня – 2 893 гривні, з 1 жовтня – 2 982 гривні;  

 2023 рік – 3 193 гривні,  

 2024 рік - 3 411 гривні. 

 Основні індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2022- 2024 роки 

наведено у додатку 1 до Прогнозу. 

 

ІІІ. Загальні показники бюджету 

 

Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники бюджету громади 

за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також прогнозні 

показники за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних проєктів. 

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних 

коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проєкту 

бюджету Барської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Формування проєкту 

бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних 

показників економічного і соціального розвитку громади, а також змін у нормативно-

правовій базі. 

 

Обсяг доходів бюджету територіальної громади прогнозується на: 

- 2022 рік – 310 121 246 грн, у тому числі доходи загального фонду – 305 380 720 грн; 



- 2023 рік – 333 942 900 грн ( ріст до 2022 року 23 926 749 грн (7,8%)), у тому числі 

доходи загального фонду – 329 307 469 грн; 

- 2024 рік – 353 985 972 грн ( ріст до 2023 року 19 560 305 грн (5,9%)), у тому числі 

доходи загального фонду – 348 867 774 грн. 

 

Обсяг видатків бюджету територіальної громади прогнозується на: 

- 2022 рік – 310 121 246 грн, у тому числі видатки загального фонду – 287 380 720 грн; 

- 2023 рік – 333 942 900 грн, у тому числі видатки загального фонду – 309 307 469 грн; 

- 2024 рік – 353 985 972 грн, у тому числі видатки загального фонду – 326 864 174 грн 

 

Загальні показники надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету 

наведені у додатку 1 до проєкту прогнозу бюджету. 

 

ІV. Показники доходів бюджету 

 

Прогноз дохідної частини бюджету громади розроблено відповідно до норм 

бюджетного та податкового законодавства, основних прогнозних макропоказників 

економічного і соціального розвитку України та територіальної громади, особливостей 

податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, положень 

нормативно-правових актів міської ради про встановлення місцевих податків і зборів. 

Пріоритетні завдання, які необхідно здійснити в рамках реалізації бюджетної 

політики при наповненні бюджету громади: 

- забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики, зокрема 

прозорості та врахування громадської думки, під час підготовки, прийняття і перегляду 

рішень про місцеві податки та збори; 

- забезпечення проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення через 

засоби масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та заробітної плати, 

обов’язкового декларування доходів та сплати податків. Очікуваний результат – підвищення 

рівня зайнятості та соціального забезпечення населення, зростання надходжень податку на 

доходи фізичних осіб; 

- організація реєстрації фізичних осіб-підприємців у доступній формі та у найкоротші 

терміни, що очікувано розширить сфери діяльності малого бізнесу, збільшить надходження 

єдиного податку; 

- провести інвентаризацію земельних ділянок, здійснити перегляд укладених 

договорів оренди земельних ділянок на предмет відповідності розміру орендної плати 

нормам Податкового кодексу України, що забезпечить задіяння земельного потенціалу 

громади для залучення інвестицій, збільшення надходжень плати за землю;  

- проводити моніторинг податкового боргу платників податків до бюджету та 

провести претензійно-позовну роботу щодо його зменшення. 

При середньостроковому плануванні на 2022- 2024 роки бюджету в дохідній частині 

враховувалися фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету: 

- ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника; 

- ріст фонду оплати праці працівників (штатних та нештатних), зайнятих 

економічною діяльністю; 

- ріст мінімальної заробітної плати. 

- прогноз доходів місцевого бюджету на 2022-2024 роки враховує стабільність 

податково-бюджетної системи, зростання надходжень до бюджету громади та підвищення 

життєвого рівня населення громади. 

- пріоритетом податкової політики є забезпечення стабільності податкової 

політики, зокрема підвищення ефективності та полегшення податкового адміністрування з 

мінімізацією можливостей для зловживань.  

- бюджетна політика буде спрямована на удосконалення інструментів 

бюджетного планування, зміцнення фінансової спроможності місцевого бюджету шляхом 

забезпечення надходжень до бюджету громади з урахуванням позитивної динаміки у 



порівнянні з попередніми роками, підвищення ефективності та результативності 

використання бюджетних ресурсів. 

У попередньому бюджетному періоді показники дохідної частини прогнозу на 2022-

2023 роки обраховано, зважаючи на той час економічну ситуацію , що склалась у зв»язку із 

пандемією коронавірусу та пов»язаними з цим очікуваними фінансовими ризиками та 

втратами, тому прогнозувати значний ріст доходів було неможливо. 

Взято до уваги закріплення на постійній основі відрахувань частини акцизного 

податку із виробленого в Україні та ввезеного на митну територію Україну пального. 

Прогнозні показники доходів бюджету сформовані на основі існуючої податкової бази 

та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. При формуванні дохідної 

частини бюджету Барської міської територіальної громади були враховані фактичні 

надходження за 2020 рік, планові показники на 2021 рік та прогнозні показники на 2022-2024 

роки. 

Обсяг власних доходів загального фонду місцевого бюджету на 2022 рік розрахований 

у сумі 171 718 490 грн, що на 6 3515 209 грн (3,9%) більше порівняно з планом 2021 року. До 

спеціального фонду у 2022 році прогнозується отримати 4 740 526 грн. 

Обсяг власних доходів загального фонду місцевого бюджету на 2023 рік розрахований 

у сумі 183 242 520 грн, що на 11 524 030 грн (6,7%) більше порівняно з 2022 роком. До 

спеціального фонду у 2023 році прогнозується отримати 4 635 431 грн. 

Обсяг власних доходів загального фонду місцевого бюджету на 2024 рік розрахований 

у сумі 193 634 390 грн, що на 10 391 4870 грн (5,7%) більше порівняно з 2023 роком. До 

спеціального фонду у 2024 році прогнозується отримати 5 118 198 грн. 

Показники доходів бюджету громади наведені в додатку 2 до прогнозу бюджету. 

Власні доходи загального фонду бюджету територіальної громади міста сформовані у 

відповідності зі ст. 64 Бюджетного кодексу. 

Основними джерелами доходів загального фонду бюджету Барської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки залишаються податок та збір на доходи фізичних 

осіб, єдиний податок та податок на майно, частка яких становить відповідно 67,6%, 13,7% та 

11,9% від прогнозного показника доходів. 

Найбільшу питому вагу у надходженнях  податку та збору на доходи фізичних осіб 

займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати. Прогноз надходжень з податку на доходи 

фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів 

фізичних осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, 

подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників шляхом 

збільшення продуктивності праці, легалізації виплати заробітної плати. Темпи росту податку 

на доходи фізичних осіб (в цілому по всіх видах надходжень податку) прогнозуються у 2022 

році на рівні 8,33%, у 2023 році – на 7,1% та у 2024 році – на 5,7%. 

Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням 

положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників, ставок 

встановлених рішенням Барської міської ради від 06 липня 2021 року № 19. 

Розрахунок прогнозної суми податку на майно, в частині плати за землю на 2022-2024 

роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, за ставками, 

визначеними рішеннями Барської міської ради ради, щодо земельного податку, орендної 

плати, з урахуванням перегляду договорів оренди земельних ділянок в частині збільшення 

розміру орендної плати, поновлення строку дії договорів оренди, прийняття рішень про 

встановлення факту користування земельною ділянкою без оформлення 

правовстановлювальних документів. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, та туристичний збір на 2022-20224 роки прогнозуються з урахуванням збільшення 

ставок податку, які встановлені рішеннями Барської міської ради від 06 липня 2021 року 

№20, та темпів зростання мінімальної заробітної плати. 

Акцизний податок з виробленого в Україні та з ввезеного на митну територію України 

пального на середньострокове планування (2022-2024 рр.) заплановано на 2022 рік в сумі – 

7 840 000 грн, на 2023 рік – 8 340 000 грн та на 2024 рік – 8 815 380 грн. 



Впровадження послідовної та передбачуваної податкової політики на державному 

рівні та на території громади в середньостроковому періоді дозволить забезпечити 

середньорічний приріст доходів загального фонду бюджету на 6%. 

Основними джерелами надходжень спеціального фонду бюджету Барської міської 

територіальної громади є власні надходження бюджетних установ та кошти від продажу 

землі.  

Прогнозні показники власних надходжень бюджетних установ, відповідно до 

пропозицій, наданих бюджетними установами територіальної громади, визначені на 2022 рік 

3 805 526 грн (112,95% до 2021 року), на 2023 рік 3 994 101 грн (104,95% до 2022 року), на 

2024 рік 4 170 638 грн ( 4,42% до 2023 року).  

Прогноз по надходженнях від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, відповідно до пропозицій наданих відділом земельних ресурсів Барської 

міської ради, складає на 2022 рік 500 000 грн, на 2023 рік 200 000 грн, на 2024 рік 500 000 

грн. 

Щодо інших платежів, то вони визначені на підставі даних Мінфіну, ГУ ДПС, 

проведених розрахунків з урахуванням чинних норм Податкового кодексу України, а також 

діючих нормативів відрахувань до бюджету. 

Індикативні показники доходів бюджету Барської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки наведено у додатку 2 до Прогнозу. 

 

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого 

Барською міською територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій 

 

Показники фінансування бюджету Барської міської територіальної громади визначено з 

урахуванням вимог ст. 72 Бюджетного кодексу України та наведено у додатку 3 до Прогнозу. 

Затверджено профіцит за загальним фондом та дефіцит за спеціальним фондом, так як 

до бюджету розвитку залучено до бюджету розвитку кошти із загального фонду. 

 Показники місцевого боргу відсутні відповідно до додатку 4 до Прогнозу.  

 Показники гарантованого громадою боргу та надання місцевих гарантій відсутні 

відповідно до додатку 5 до Прогнозу. 

Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією 

видатків відсутні відповідно до додатку 8 до Прогнозу 

 

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету 

 

Прогнозні показники видатків місцевого бюджету на 2022-2024 роки розроблено на 

основі показників дохідної частини бюджету територіальної громади. В першу чергу в них 

враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в 

першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, 

на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, 

природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. 

Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної 

роботи установ та закладів соціально – культурної сфери з урахуванням гендерного аналізу 

за окремими бюджетними програмами, надання встановлених власних соціальних гарантій 

для малозахищених категорій громадян, підтримку в належному стані об’єктів житлово – 

комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури громади, впровадження заходів з 

енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм. 

Граничні показники видатків та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам 

коштів на 2022- 2024 роки наведено у додатку 6 до Прогнозу. 

Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування на 2022- 2024 роки наведено у додатку 7 до Прогнозу.  

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

Пріоритетними завданнями міської ради та її виконавчих органів є належне фінансове 

забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n93


повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими 

нормативно-правовими актами. У 2022 та 2023-2024 роках передбачається здійснити заходи 

щодо: 

- забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, 

подальший розвиток свободи слова і думки; 

-  впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності місцевого 

самоврядування; 

-  забезпечення повноцінного виконання повноважень Барської міської ради згідно з 

чинним законодавством; 

- подальший розвиток створеної прозорої системи в прийнятті рішень органами 

місцевого самоврядування; 

- створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та 

повноважень, визначених чинним законодавством України; 

-  вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого 

самоврядування. 

- активний розвиток форм місцевої демократії, коли жителі можуть висловити свою 

думку з різних питань не від виборів до виборів, а повсякчас; 

-  закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування, формування 

ефективної системи управління;  

-  створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для 

забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих 

повноважень; 

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих 

стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, політик захисту 

навколишнього середовища та енергозбереження.  

 

ОСВІТА 

Пріоритетами розвитку галузі освіти на 2022-2024 роки визначено: 

-  запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти “Нова українська школа”; 

- оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних, економічних, 

соціальних перспектив розвитку міста, вимог сьогодення та потреб суспільства; 

- підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх навчальних закладів сучасними 

засобами навчання та сучасними комп’ютерними комплексами; 

- пошук та запровадження нових форм підтримки обдарованих дітей та талановитої 

молоді в системі позашкільної освіти; 

- оновлення і модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти; 

- надання навчальним закладам більшої економічної самостійності, розширення 

переліку платних освітніх послуг з метою раціонального поєднання та ефективного 

використання бюджетних ресурсів; 

-  модернізація приміщень освітніх закладів; 

-  модернізація систем опалення освітніх закладів; 

-  організація підвозу дітей до загальноосвітніх закладів, придбання шкільних автобусів; 

-  побудова освітньої мережі у відповідності до наявних ресурсів; 

- облаштування інклюзивно-ресурсних кімнат в закладах освіти; 

- подальше створення умов для дітей з особливими освітніми потребами; 

- створення інклюзивних класів, груп (за потреби). 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними 

медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини.  

У 2022- 2024роках передбачається здійснити такі заходи: 

- доступність медичної допомоги для пацієнтів; 

- пропаганда та формування здорового способу життя; 



- поліпшення репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального 

здоров’я; 

- підвищення доступності та якості надання медичних послуг; 

- удосконалення системи пільгового забезпечення населення медичними послугами; 

- здійснення поступового переходу до розподілу коштів у галузі охорони здоров’я за 

принципом оплати надання послуг, а не за принципом утримання медичних закладів; 

- забезпечення виконання міських програм, спрямованих на поліпшення показників 

здоров’я нації.  

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Пріоритетами розвитку галузі є підвищення ефективності управління бюджетними 

коштами на державну підтримку соціально вразливих верств населення, подальше 

реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту: 

- утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських 

цінностей; 

- інформування населення про наявні соціальні послуги; 

- створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді; 

- попередження та протидія насильству в сім’ї; 

- забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків; 

- укріплення сім’ї; 

- попередження та протидія торгівлі людьми; 

- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя, 

підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального 

захисту, передусім тих, хто має дітей; 

- забезпечення захищеності осіб з інвалідністю, сімей з дітьми, інших незахищених верств 

населення; 

- посилення адресності надання всіх видів пільгових послуг з упорядкуванням переліку їх 

одержувачів і встановленням економічно та соціально обґрунтованих нормативів 

споживання відповідних послуг згідно до вимог законодавства. 

 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 
Пріоритетами розвитку галузі на 2022-2024 роки є збереження, відтворення та 

примноження духовних та культурних здобутків українського народу, а саме: 

-  розвиток бібліотечної справи, покращення матеріально-технічної бази,  

- комплектування бібліотек новою літературою та періодичними виданнями; 

-  популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів; 

- проведення фестивалів народної творчості, авторської музики; 

- розвиток клубних закладів, створення центрів дозвілля та культури; 

- підготовка кадрів сфери культури, створення належних умов для розвитку 

аматорського мистецтва, самореалізація творчої молоді; 

- упорядкування кількості установ культури та їх штатної чисельності. 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 
Пріоритетами розвитку галузі є всебічне фізичне виховання та становлення здорової 

нації.  

У 2022-2024роках передбачається здійснити такі заходи: 

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим 

спортом, зміцнення здоров’я нації та запобігання захворюванням; 

- удосконалення, модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшенням 

умов функціонування сучасних спортивних споруд;  

- створення стимулів для здорового способу життя і здорових умов праці шляхом 

розвитку інфраструктури для занять фізичною культурою, спортом та активного відпочинку; 

- підтримка діяльності Комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа 

"Колос" Барської міської ради»; 



- продовження подальшої співпраці з громадськими організаціями фізкультурно-

спортивного та оздоровчого направлення, залучення заохочення меценатів для фінансування 

сфери; 

- сприяння розвитку видів спорту, удосконалення і поліпшення системи підготовки та 

участі спортсменів міста у змаганнях; 

- проведення пропагандистської роботи з формування позитивного іміджу фізичного 

виховання, фізичної культури і спорту. 

- впровадження соціальної реклами щодо здорового способу життя. 

 

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства у 

прогнозному періоді буде підвищення якості надання послуг для всіх верст населення. 

Прогнозом бюджету 2022-2024 роки передбачається спрямувати кошти на утримання в 

належному стані території громади шляхом надання якісних послуг з благоустрою громади.  

Передбачається здійснити такі заходи: 

- реалізація міських цільових програм у сфері житлово - комунальногого сподарства;  

- виконання заходів з енергозбереження у житловому фонді міста; 

- підтримка та стимулювання реалізації населенням енергоефективних заходів; 

- сприяння технічному переоснащенню житлово - комунальних підприємств; 

- поліпшення технічного стану водопровідно-каналізаційної мережі, систем 

центрального теплопостачання. 

 

VIІ. Бюджет розвитку 

 

Реалізація інвестиційних проектів у громаді відбувається у відповідності до визначених 

пріоритетних цілей та завдань, що знайшли своє відображення у проєкті Стратегії розвитку 

Громади до 2027 року. 

 Цілеспрямована діяльність виконавчих органів міської ради направлена на вирішення 

найбільш актуальних проблем та запитів громади, підвищення інвестиційного іміджу 

громади, конкурентоспроможності, якості життя у громаді через ефективне використання 

ресурсів. 

Показники бюджету розвитку наведено у додатку 9 до Прогнозу. 

Індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують 

виконання інвестиційних проектів, наведено у додатку 10 до Прогнозу. 

 

VIІI. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами 

 

Бюджетним законодавством передбачено новації щодо підходів у перерозподілі 

повноважень і ресурсів на національному, регіональному та місцевому рівнях, підвищення 

фінансової самостійності місцевих бюджетів, зміцнення матеріальної і фінансової основи 

місцевого самоврядування. Впровадження нової моделі фінансового забезпечення місцевих 

бюджетів та міжбюджетних відносин передбачає горизонтальне вирівнювання 

податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя, що має на 

меті сприяти зацікавленості місцевих органів влади залучати додаткові надходження та 

розширяти наявну базу оподаткування. Таким чином, реалізація політики децентралізації 

повноважень і фінансів у середньостроковій перспективі має забезпечити місцеві бюджети 

власним фінансовим ресурсом у обсязі, достатньому для виконання власних самоврядних 

функцій, у першу чергу у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою населених 

пунктів, реалізації інших місцевих програм соціально-економічного розвитку.    

 Показники міжбюджетних трансфертів на 2022 - 2024 роки доведено листами 

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації. 

У сфері взаємовідносин державного та обласного бюджетів з бюджетом громади у 

середньостроковому періоді відповідно до положень Бюджетного кодексу України зі 

змінами і доповненнями передбачається подальше реформування міжбюджетних відносин з 

метою забезпечення економічного зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та 



видаткової автономності місцевих бюджетів, підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів. 

 

У 2022 -2024 роках передбачається здійснити такі заходи: 

- підтримка стійкого економічного та соціального розвитку Громади з урахуванням 

збалансування загальнодержавних і місцевих інтересів; 

- зміцнення інвестиційної складової місцевих бюджетів шляхом розширення джерел 

формування бюджету розвитку та збільшення інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів;  

- узгодження пріоритетів та дій органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування щодо розвитку Громади, зміцнення зв’язків з іншими громадами;  

- удосконалення механізму розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів; 

- забезпечення принципу субсидіарності при визначенні міжбюджетних трансфертів 

між місцевими бюджетами з урахуванням критеріїв повноти надання гарантованих послуг та 

наближення їх до безпосереднього споживача. 

Основними результатами, яких планується досягти, є:  

- підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів та рівня фінансово 

забезпеченості делегованих повноважень; 

- підвищення конкурентоспроможності, зростання інвестиційної привабливості та 

пожвавлення інноваційної активності в регіонах;  

- посилення ролі місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем 

соціально – економічного розвитку країни та регіонів; 

- зменшення диспропорцій у рівні соціально - економічного розвитку регіонів. 

 

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів у розрізі їх видів та бюджетів 

наведено у додатку 11 до Прогнозу. 

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам у розрізі їх видів та бюджетів 

(державного та місцевих) відсутні відповідно додатку 12 до Прогнозу. 

 

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету 

 

Додатки до Прогнозу є його невід'ємною частиною. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету    Ігор СТАВНЮК 

 

 

 

 

 

Прогноз бюджету Барської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 

підготовлено фінансовим управлінням Барської міської ради. 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління     Інна КОВТУН 

 

 


