
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до Новорайського сільського бюджету на 2019

рік

Формування сільського бюджету на 2019 рік здійснено з урахуванням
Бюджетного та Податкового кодексів України й інших законодавчих актів,
що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів, основних
положень Основних напрямів бюджетної політики на 2019 рік, завдань,
визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.

Сільський бюджет отримує офіційні трансферти, обсяг яких
затверджено рішенням шостої сесії сьомого скликання від 18 грудня 2018
року №94 «Про сільський бюджет Новорайської об’єднаної територіальної
громади на 2019 рік», у тому числі:

- базову дотацію - 2004,4 тис. грн.,
- освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам –

10804,4 тис. грн.
- медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам –

3169 тис. грн.,
- дотацію 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 –2022 тис. грн.

При затвердженні сільського бюджету розбіжностей між
встановленими рішенням шостої сесії сьомого скликання від 18 грудня 2018
року №94 «Про сільський бюджет Новорайської об’єднаної територіальної
громади на 2019 рік» обсягів офіційних трансфертів не виявлено.

Доходи Новорайського сільського бюджету затверджено в сумі
34815,4 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету –
34441,4 тис.грн. та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 374
тис.грн.

Податкові надходження загального фонду сільського бюджету
становлять 16437,1 тис.грн., з них:

- податок та збір на доходи фізичних осіб – 9841,6тис.грн.;
- податок на прибуток підприємств –1000грн;
- внутрішні податки на товари та послуги – 75,5 тис.грн.;
- податок на майно –3177,2 тис.грн.;
- єдиний податок –3341,8 тис.грн.;
- екологічний податок– 12 тис.грн.
Затверджено дохідну частину загального фонду бюджету (без

врахування трансфертів) в сумі 16815,6 тис. грн.
Надходження по коду 24060300 “Інші надходження” не планувалися.



Видатки Новорайського сільського бюджету затверджено в сумі
34815,4 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду становлять 33964,19
тис. грн. та видатки  по спеціальному фонду сільського бюджету – 851,21
тис. грн.

Профіцит за загальним фондом сільського бюджету затверджено в сумі
477,21 тис.грн., дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету – в сумі
477,21тис.грн.

Оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету
затверджено в розмірі 50тис.грн., що становить 0,15відсотка видатків
загального фонду сільського бюджету.

На утримання органів місцевого самоврядування Новорайської
сільської ради (за кодом 0150) затверджено коштів по загальному фонду в
сумі 6949,34 тис.грн. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 6443,6
тис. грн., на комунальні послуги та енергоносії – 250,9 тис.грн.

Видатки спеціального фонду по органам місцевого самоврядування
Новорайської сільської ради на 2019 рік плануються в сумі 1000 грн.

На утримання закладів освіти Новорайської ОТГзаплановані кошти
по загальному фонду у сумі 21043,6 тис. грн., із них за рахунок освітньої
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 10804,4 тис. грн.

На оплату праці з нарахуваннями заплановано 16694,35 тис. грн. На
харчування заплановано 1104 тис. грн, на енергоносії 2306,7 тис. грн.

По спеціальному фонду на освіту заплановано 582 тис. грн.
Кількість бюджетних установ по освіті 7 із них - 3 дошкільні заклади, 4

школи.
Дошкільні заклади
По загальному фонду видатки заплановані в сумі 4606,7 тис. грн. По

спеціальному фонду видатки передбачені в сумі 150 тис. грн., із них за
рахунок плати за послуги (плата батьків за харчування) в сумі 150 тис. грн.

По дошкільним закладам освіти на протязі 2017 року передбачається
збільшення дітей по району на 9 осіб.

Загальноосвітні школи.
На утримання загальноосвітніх шкіл Новорайської ОТГ на 2019 рік

заплановані кошти в сумі 16868,9 тис. грн., із них по загальному фонду –
16436,9 тис. грн, та по спеціальному фонду – 432 тис. грн.

Із загальної суми видатків по загальному фонду за рахунок освітньої
субвенції передбачені кошти в обсязі 10804,4 тис. грн.

У 2019 році заплановано на оплату праці з нарахуваннями 13435,75тис.
грн .

В Новорайській ОТГ діє 4 навчальні заклади з них:
- 2 початкові ;
- 2 середні школи.

Із загальної кількості закладів – 1 школа-дитячий садок (НВК
«Монастирський дошкільний навчальний заклад – ЗОШ І ступеня»).



На початок року кількість  класів (включаючи школи-дитячі садки)
становить -28, а на кінець року буде 29, за рахунок збільшення  кількості
класів на 1, зокрема: 1-4 класів збільшиться на 1 клас.
Середня наповнюваність одного комплекта становить на початок року-15,67
учн., на кінець року -15,79 учн.,

з них : на поч..року        на кінець року
1-4 класи – 15,31 учн.            13,92 учн.
5-9 класи - 17,72 учн. 19,63учн.

10-11 класи - 11,25 учн. 11.75 учн.
У зв’язку із зміною кількості класів та учнів, кількість педагогічних

ставок на кінець року збільшиться на 3,67одиниці.
Фонд заробітної плати на рік становить 11012900  грн, а саме:

- заробітна плата педпрацівників 8856063 грн, у тому числі :
- фонд зарплати за схемним окладом – 2161413 грн.;
- надбавки обов’язкового характеру -7589382 грн;
- надбавка за престижність праці –615964 грн.;
- доплати обов’язкового характеру –386589 грн.;
- інші види заробітної плати – 5183387 грн.;
- заробітна плата інших працівників (спеціалісти, робітники) 2156837 грн.

Видатки на харчування у 2019 році передбачені у сумі 908000 грн.
Кількість діто-днів харчування учнів,які одержують безкоштовне харчування
відповідно до постанови КМ від 19.06.02 №856 (включаючи учнів 1-4 класів)
становить 70,24 тис.

Видатки на утримання учнів,які навчаються за індивідуальною формою
навчання становить 35183 грн.

По соціальному захисту та соціальному забезпеченню заплановано
коштів у сумі 829 тис. грн. із них по загальному фонду 829 тис. грн., по
спеціальному фонду 0 грн. Кількість громадян похилого віку, яким
надаються соціальні послуги на початок року становила – 34, на кінець року
– 36. Кількість отримувачів пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу на початок року та на кінець року
становить 164. Кількість отримувачів субсидій для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
на початок року становить – 603, на кінець – 541.

По установам культури обсяг видатків по загальному фонду складає
1152,6 тис. грн. На оплату праці з нарахуваннями видатки становлять 785,35
тис. грн. По спеціальному фонду заплановано 1000 грн.

Загальна кількість установ культури складає 8, із них 4 бібліотеки, 1
будинок культури,3 клуби.

.


