Бюджет 2021 – складний бюджет трансформаційного періоду об’єднання
громади

У 2021 році головний кошторис Бережанської міської громади передбачає
надходження доходів в сумі 175,1 млн грн, з них 171,3 млн. грн - доходи
загального фонду. Рівень дотаційності бюджету громади (частки базової дотації
у доходах загального фонду) зріс до 14 %. Частка власних надходжень у доходах
загального фонду – 48 %.

У розрахунку на одного мешканця громади власні надходження зменшилися з
3329,87 грн у 2020 році до 3086,96 грн у 2021 році (-7,3%). Цьому є дві головні
причини: збільшення кількості населення громади за рахунок приєднання

сільських населених пунктів та відносно невисокі власні надходження в
приєднаних сільрадах. Це потребує детальної інвентаризації ресурсів
новоствореної громади та їх залучення у процеси розвитку і наповнення дохідної
частини бюджету.

Основними джерелами власних надходжень бюджету об’єднаної громади є такі
як податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 62 %, єдиний податок – 17%,
податок на майно – 10 %, неподаткові надходження – 4 %, акцизний податок –
2%, адміністративні платежі і збори – 2%, власні надходження бюджетних
установ – 2 %.

Власні надходження бюджету Бережанської громади в 2021 році будуть
спрямовані на освіту - 42 % (додатково до освітньої субвенції), на утримання
апарату управління – 19 %, на культуру – 18, ЖКГ – 10 %, соцзахист – 4 %, спорт
– 3 %, співфінансування спорткомплексу – 3 %, охорону здоров’я – 1 %.
Система охорони здоров’я фінансується безпосередньо з Національної служби
здоров’я України, а також за рахунок коштів цільових субвенцій. Додатково
Бережанською міською радою затверджено програми фінансової підтримки
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги» в сумі 2,7 млн грн на 2021 рік та розвитку та
підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Бережанської міської ради на
2021 рік – 2,4 млн.грн.

Дискусійним питанням є висока частка витрат на утримання апарату міської
ради. Якщо розглядати видатки на утримання апарату управління в розрахунку
на 1-го мешканця громади то можна порівняти «вартість» управлінського
апарату ОТГ для кожного жителя громади в динаміці та відносно інших ОТГ. У
2021 р. ці видатки складатимуть 697,3 грн в розрахунку на кожного мешканця
Бережанської громади, що є нижчим за аналогічні видатки в ОТГ з центрами у
містах обласного значення. У цю суму входять видатки на заробітну плату, на
комунальні послуги та енергоносії.

У 2021 р. в розрахунку на кожного мешканця громади зарплата адмінперсоналу
складатиме 522,1 грн, що на 7,3 % більше, ніж у 2020 році.
У загальний обсяг видатків на оплату праці враховано оплату праці старост по 9ти старостинських округах та виплату заробітної плати працівників сільських
рад, які перебували на виборних посадах згідно чинного законодавства. Видатки
на законодавчо гарантовані виплати звільненим сільським головам та секретарям
рад відповідно до ч. 5 ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР та ч. 2 ст. 33 Закону України від 11.07.2002
№ 93-IV «Про статус депутатів місцевих рад» упродовж 6 місяців складають 8 %
в загальній сумі видатків на оплату праці міської ради в 2021 році.
Фонд оплати праці розрахований, відповідно до постанови КМУ № 268 та
виходячи із мінімальної заробітної плати, зростання якої у 2021 році
передбачається в розмірі 25 %, порівняно з 2020 роком.

У 2021 році буде продовжено традицію залучення місцевих жителів до
використання бюджетних коштів у формі Громадського бюджету, а також
передбачено дофінансування проектів Громадського бюджету 2020 року.
Також міською радою затверджено ряд додаткових програм за рахунок коштів
місцевого бюджету, зокрема для надання допомоги дітям сиротам та дітям,
позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, міської
програми
запобігання
соціальному
сирітству,
подолання
дитячої
безпритульності і бездоглядності, міських програм молодіжно - фізкультурного
спрямування, комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених
верств населення «Турбота», програма «Ветеран» на 2021-2025.
Основними викликами бюджету Бережанської міської територіальної громади на
2021 рік є висока частка видатків споживання (понад 90 %) і низька частка
видатків розвитку.
Упродовж бюджетного року буде проводитися робота спрямована на посилення
розвитку громади, зокрема за такими пріоритетними напрямами як охорона
здоров’я, спорт, благоустрій населених пунктів.

