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Прогноз бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 
2022-2024 роки (далі-ГІрогноз) розроблено відповідно до статті 75-1 
Бюджетного кодексу України, діючого податкового та бюджетного кодексів 
України та інших законодавчих актів,що стосуються місцевих бюджетів та 
міжбюджетних трансфертів.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної 
Декларації на 2022-2024 роки,основних прогнозних макропоказників 
економічного і соціального розвитку України, схваленої постановою 
Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року №548, а також на 
основі аналізу економічної ситуації,стану фінансового потенціалу,оцінки 
рівня розвитку економіки і соціальної сфери Маловисківської територіальної 
громади. Прогноз враховує положення Програми економічного і соціального 
розвитку Маловисківської міської ради на 2021 рік та місцевих галузевих 
програм на відповідний період, затверджених міською радою.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету 
міської територіальної громади на середньостроковий період і основою для 
складання проекту бюджету на 2022 рік.

Мета Прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної 
бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму 
управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними 
цілями та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання 
наступних завдань:

підвищення рівня доступності та якості публічних послуг;
забезпечення комфортності проживання мешканців громади;
прогнозування обсягів видатків,пов’язаних із продовженням вже 

існуючих програм та визначення наявності фінансового ресурсу для 
планування нових бюджетних програм;

можливість фінансування інвестиційних проектів,що мають термін 
реалізації більше одного року;

підвищення рівня результативності та ефективності видатків бюджету;
підвищення прозорості бюджетного процесу;
посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням 

бюджетних коштів;
підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.
прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері 

діяльності,формування та/або реалізацію якої забезпечує головний



розпорядник коштів бюджету міської територіальної громади та показники їх 
досягнення на 2022-2024 роки у межах визначених граничних показників 
видатків та надання кредитів.

Виконання прогнозних 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.
Можливими ризиками невиконання прогнозних показників можуть 

бути зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 
5відсотків і більше у порівнянні з показниками, що враховані у Прогнозі, 
невиконання прогнозних показників доходів бюджету , підвищення рівня 
інфляції.

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального 
розвитку.

Загальна площа міської територіальної громади становить 38 402,89 
га в т. ч. землі сільськогосподарського призначення -  32 626,42 га з них під 
лісами -  2 151,13 га. Основу економіки формують підприємства аграрного 
сектору. На території громади налічується 61 агроформування, з яких 
товариства,агрофірми,кооперативи - 6; фермерських господарств -  55, 
одноосібників -402 особи.

Господарства спеціалізуються на вирощуванні зернових технічних 
культур, протягом останніх років активно розвивається садівництво та 
овочівництво. Промислові підприємства на території ОТГ відсутні.

На території громади функціонує: 147 підприємств роздрібної 
торгівлі, серед яких найбільші -  магазин «Авілона», «Новий світ», «Монарх», 
«Реал» «Комфорт», «Промислові товари» , « Файно маркет», та інші.

На території є 13 аптек та аптечних пунктів, в т.ч. З ветеринарні аптеки, 
що забезпечують потреби населення в ліках. Крім цього, в місті 
функціонують 2 АЗС, 235 об’єктів побутового обслуговування, 1 ринок.

Послуги по централізованому водопостачанню та водовідведенню 
стічних вод з наступним їх очищенням надає КІІ «Мала Виска Водоканал» . 
Підприємство також надає послуги із збирання та вивезення твердих 
побутових відходів.

На території громади житлово - комунальні послуги надають: КП
«Мала Виска Водоканал», КП «Мала Виска МКП», КП «Мала Виска 
Житлово - експлуатаційна дільниця».

У зв’язку з відсутністю промислових виробничих потужностей та 
бюджетоутворюючих підприємств, для громади важливим є пошук нових 
сфер для зайнятості населення,сприяння розвитку малого та середнього 
бізнесу,створення привабливого інвестиційного клімату, що забезпечить



наповнення місцевого бюджету та сприятиме розвитку громади.Значна увага 
приділяється розвитку туристичної галузі, яка в перспективі створюватиме 
можливості для розвитку місцевих приватних ініціатив та розвитку бізнесу у 
сфері надання послуг.

III. 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 протягом декількох років .

Зазначені показники є основою для складання головними 
розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності місцевих 
програм та формування показників проекту бюджету міської територіальної 
громади на 2022 рік.

Формування проекту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з 
урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і 
соціального розвитку міської територіальної громади та змін нормативно- 
правової бази.

Обсяг ресурсу бюджету Маловисківської міської територіальної 
громади обраховано :

• на 2022 рік -  137 324,6 тис. грн.,
• на 2023 рік -  146 501,5 тис. грн.
• на 2024 рік -  156 376,5 тис. грн.

Середньорічний темп росту надходжень та витрат складає 6%. 
Показники надходжень до бюджету та граничні показники витрат бюджету 
на 2022-2024 роки викладено у додатку 1 до проекту прогнозу бюджету 
міської територіальної громади.

IV. Показники доходів бюджету.

Прогноз дохідної частини бюджету міської територіальної громади 
розроблено відповідно до норм Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетного та Податкового кодексів України, 
постанови Кабінету міністрів України від 31.05.2021 року №548»Про 
схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», наказів Міністерства 
фінансів України від 23.06.2021 року №№365 «Про затвердження 
методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до 
прогнозу місцевого бюджету», від 02.06.2021 року №314 «Про 
затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції 
щодо його складання», основних прогнозних макропоказників 
економічного і соціального розвитку України та міської територіальної 
громади,рішень міської ради щодо встановлення місцевих податків і зборів.



З метою розширення податкової бази та залучення надходжень до 
бюджету міської територіальної громади визначено наступні пріоритетні 
завдання:

поліпшення умов для залучення інвестиційних ресурсів та за діяння 
земельного ресурсу громади;

сприяння розвитку підприємницької діяльності, покращення бізнес- 
клімату;

сприяння збільшенню виробництва продукції сільськогосподарськими 
товаровиробниками.

З метою більшого наповнення дохідної частини бюджету міської 
територіальної громади передбачається провести наступні заходи:

закінчити проведення в повному обсязі інвентаризації земельних 
ділянок; перегляд укладених договорів оренди земельних ділянок на 
предмет відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу 
України. Як результат, очікується більше за діяння земельного потенціалу 
міської територіальної громади для збільшення надходжень від плати за 
землю;

організувати реєстрацію фізичних осіб-підприємців у доступній 
формі у найкоротші терміни через міський ЦНАП з метою розширення 
сфери діяльності малого бізнесу та збільшення надходжень від сплати 
єдиного податку.

Показники доходів бюджету міської територіальної громади 
обраховані на основі існуючої податкової бази та викладені в додатку 2 до 
прогнозу бюджету.

Дохідна частина бюджету громади на 63 відсотки складається з 
податкових та неподаткових надходжень та на 37 відсотків з міжбюджетних 
трансфертів.

Основним бюджетоутворюючим податком залишається податок з 
доходів фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати та податок на доходи фізичних 
осіб, що сплачується податковими агентами ,із доходів платника податку 
інших,ніж заробітна плата.

Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб обраховано 
відповідно до ставки 18 відсотків оподаткування доходів фізичних осіб, 
прогнозованого підвищення розміру мінімальної заробітної плати та 
прожиткового мінімуму та легалізації виплат заробітної плати. У 2022 році 
темп росту податку на доходи фізичних осіб прогнозується на рівні 9,1%; у 
2023 році -  4,5% та у 2024 році -  6,8%.

Бюджетоутворюючим для громади є єдиний податок. Прогнозний 
обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки обраховано з урахуванням 
вимог Податкового кодексу України, кількості платників єдиного податку 
на території міської територіальної громади, фактичних надходжень та з 
урахуванням ставок, що встановлені рішенням сесії Маловисківської 
міської ради від 02.07.2021 року №2321. У 2022 році прогнозується темп 
росту на рівні 9,2% ; у 2023 році -  на 7,1 % та у 2024 році -  на 6,8%.



Розрахунок прогнозних обсягів надходжень плати за землю на 2022- 
2024 роки здійснено за підсумками фактичних надходжень за попередні 
періоди та за ставками, визначеними рішеннями міської ради від 25.06.2021 
року №607 з урахуванням перегляду договорів оренди земельних ділянок 
в частині збільшення розміру орендної плати, поновлення строку дії 
договорів оренди та з урахуванням застосування з 2024 року індексації 
нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель 
несільськогосподарського призначення відповідно вимог Податкового 
кодексу України. Темп росту з плати за землю прогнозується у 2022 році на 
рівні 0,6%; у 2023 році -  4,8% та у 2024 році -  9,1%.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022- 
2024 роки прогнозується з урахуванням ставок, визначених рішенням сесії 
міської ради від 25.06.2019 року №1599 та темпів зростання розміру 
мінімальної заробітної плати.

Прогнозні надходження акцизного податку на 2022-2024 роки 
розраховані на основі фактичних надходжень за ставкою 5 % в частині 
акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів( пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів 
та ін..) та з урахуванням вимог діючого законодавства щодо спрямування 
частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну 
територію України пального в розмірі 13,44% до бюджетів територіальних 
громад. Темпи росту акцизного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 
0,1%; у 2023 році -  3,0% та у 2024 році -  0,1%.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого 
боргу,гарантованого міською територіальною громадою боргу та 
надання місцевих гарантій.

Показники фінансування на 2022-2024 роки наведено у додатку 3 до 
Прогнозу.

Для здійснення капітальних видатків,спрямованих на зміцнення 
матеріально-технічної бази установ та закладів соціально-культурної 
сфери,житлово-комунального господарства та ін., кошти спрямовуються із 
загального фонду до спеціального фонду бюджету міської територіальної 
громади.

На 2022-2024 роки в прогнозних розрахунках очікується спрямування 
на зазначені напрямки залишку коштів, що складається в бюджеті на 
початок бюджетного року та кошти від перевиконання дохідної частини 
бюджету міської територіальної громади.

В Прогнозі бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 
відсутні показники внутрішнього та зовнішнього боргу( додаток 4 до 
Прогнозу).

Показники гарантованого міською територіальною громадою боргу і 
надання місцевих гарантій на 2022-2024 роки відсутні (додаток5).



Під час формування Прогнозу видаткової частини Маловисківської 
міської територіальної громади на середньостроковий період основним є 
досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей 
бюджету територіальної громади,економне використання коштів за 
діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету 
Маловисківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 
відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів 
пропозицій до Прогнозу,а саме:

граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету 
головним розпорядникам коштів(додаток 6);

граничні показники видатків бюджету за Типовою класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету (додаток 7).

При формування видаткової частини Прогнозу бюджету 
територіальної громади на 2022-2024 роки враховані прогнозні розміри 
мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного 
розряду Єдиної тарифікаційної сітки відповідно до Бюджетної 
декларації,прийнятої ВРУ 15 липня 2021 року:

• мінімальна заробітна плата з 01 січня 2022року-6500грн; з 01 
жовтня 2022 року-6700 грн.;з 01 січня 2023 року -  7176 грн.;з 01 
січня 2024 року -  7665 грн;

• посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС з 01 січня 
2022 року -2893 грн.;з 01 жовтня 2022 року -  2982 грн.;з 01 
січня 2023 року -3193 грн.; з 01 січня 2024 року -  3411 грн.

Враховані обсяги видатків, що необхідні для забезпечення стабільної 
роботи установ та закладів соціально-культурної сфери, надання соціальних 
гарантій для мало захищених категорій громадян, підтримки в належному 
стані об’єктів житлово-комунального господарства,інших об’єктів
інфраструктури міської територіальної громади, виконання в межах 
фінансових можливостей цільових (комплексних) програм.

При формування видаткової частини Прогнозу бюджету міської 
територіальної громади враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу 
України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України 
умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення 
розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 
водовідведення та послуги зв’язку, що споживаються бюджетними 
установами та некомерційними підприємствами охорони здоров’я.

УІ.ІІоказники видатків бюджету та надання кредитів бюджету.



Освіта
Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головними 

розпорядниками бюджетних коштів - відділ освіти, відділ
культури і туризму (додаток 6) та у середньостроковій перспективі будуть 
направлені на:

- повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в 
українське суспільство та європейську інтеграцію;

- забезпечення діяльності мережі дошкільних навчальних закладів різних 
типів, створення умов для їх функціонування, зміцнення матеріально- 
технічної бази дошкільних навчальних закладів, урізноманітнення моделей 
організації дошкільної освіти, охоплення дітей обов’язковою дошкільною 
освітою;

- здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної, 
конкурентоспроможної та доступної освіти шляхом реалізації таких заходів: 
забезпечення в рамках продовження реформи загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання 
вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього 
середовища; забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним 
навчальним обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази;

- розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою 
наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами 
максимально до місця їх проживання, врахування індивідуальних потреб і 
можливостей таких здобувачів освіти;

- забезпечення функціонування ефективної та територіально доступної 
мережі інклюзивно-ресурсних центрів;

- забезпечення доступності мистецької і позашкільної освіти та 
інтегрування її в європейський простір;

- запровадження національної системи оцінювання якості освіти.
Основні результати, яких планується досягти: 

створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення; 
забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної 
освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій; 
сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів - до 
професійного розвитку;
надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами 
максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх 
індивідуальних потреб і можливостей.

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу 
освітніх закладів, яка включає 5 закладів дошкільної освіти, 6 установ 
загальної середньої освіти, 1 установа позашкільної освіти та 1 школа 
естетичного виховання.



Охорона здоров’я

Цілі державної політики у сфері охорони здоров’я направлені на 
перехід від утримання мережі комунальних закладів охорони здоров’я 
(ліжок, персоналу) до оплати реальних результатів діяльності цих закладів - 
фактично наданих пацієнтам медичних послуг та на місцевому рівні 
здійснюються одержувачами бюджетних коштів -  КНП «Маловисківська 
лікарня» та КНП «Маловисківський ЦПМСД» (додаток 6).

Граничний обсяг видатків одержувачам бюджетних коштів 
направлено на реалізацію наступних бюджетних програм:
КПКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - 
реалізує 1 лікарня громади;
КПКВ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» - реалізує 
центр первинної медико-санітарної допомоги громади;
КПКВ 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет» реалізує 1 лікарня громади.

Основні результати, яких планується досягти: підвищення рівня 
медичного обслуговування населення; запровадження нових підходів до 
організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення; 
подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та 
реформування системи охорони здоров’я;зниження рівнів загальної 
захворюваності населення.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального 
захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є посилення 
адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання 
бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам 
населення.

Прогнозні граничні показники бюджету Маловисківської міської 
територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Соціальний 
захист та соціальне забезпечення» на 2022-2024 роки передбачаються 
наступними одержувачами бюджетних коштів: КП «Маловисківський центр 
надання соціальних послуг», служба у справах дітей,відділ соціального 
захисту населення,праці та охорони здоров’я.

Крім того, на 2022 - 2024 роки плануються видатки на реалізацію 
міських програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих 
категорій населення громади.

Завданнями на 2022-2024 роки є:
забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної 
соціальної підтримки тим, хто її потребує;



прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки; надання 
соціальної підтримки з урахуванням уніфікованих критеріїв обрахунку 
сукупного доходу сім’ї та її фінансово-майнового стану;
забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних 
та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних, 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа;
удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням 
міжнародних стандартів.

Основні результати, яких планується досягти:
- адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог

законодавства, спрощення порядку надання соціальних послуг,
впровадження нових, сучасних комп’ютерних та Інтернет технологій;

- охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та 
малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади;

покращення соціального діалогу між громадськими організаціями та 
владою.

Культура і туризм

Цілями державної політики у сфері культури і туризму, втіленням 
яких на місцевому рівні займається головний розпорядник бюджетних 
коштів -  відділ культури та туризму Маловисківської міської ради (додаток 
6), є відродження та духовний розвиток традицій і культури української 
нації.

Прогнозні граничні показники бюджету територіальної громади 
головним розпорядником бюджетних коштів розподілені на реалізацію 
наступних бюджетних програм, а саме:

• КПКВ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на утримання 1 міської 
централізованої бібліотеки та 8 сільських;

• КПКВ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на утримання 
1 музею;

• КПКВ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», реалізацію якої 
здійснюватиме 10 сільських клубів;

• КПКВ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури 
і мистецтва» на утримання централізованої бухгалтерії управління 
культури і туризму міської ради;
Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів: 

запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних 
послуг населенню;збільшення туристичного потоку та перетворення туризму 
на одну з прибуткових галузей економіки громади.



Цілями державної політики у сфері фізичної культури та спорту, які 
реалізує головний розпорядник бюджетних коштів -  відділ освіти , молоді та 
спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради (додаток 6), є 
створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів та 
досягнення високих спортивних результатів.

Прогнозні граничні показники видатків головним розпорядником 
коштів направлені на КПКВ 5041 «Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд» на фінансування 1 стадіона.

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів:
• створення безпечних умов для залучення широких верств населення до 

масового спорту;
• удосконалення механізму утримання мережі сучасних спортивних 

споруд;
• створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов 

праці шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та 
активного відпочинку.

Житлово-комунальне господарство

Реалізація цілей державної політики, власних повноважень органів 
місцевого самоврядування в сфері утримання, благоустрою та розвитку 
житлово-комунального господарства міста, а також у сфері забезпечення 
ефективного функціонування та розвитку вулично-дорожньої мережі 
визначена заходами Програми розвитку комунального підприємства Мала 
Виска МКП на 2021-2023 роки та Програми розвитку комунального 
підприємства Мала Виска Водоканал на 2021-2023 роки.

Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального 
господарства є задоволення потреб мешканців громади в усіх видах 
житлово- комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання 
та надання їм якісних житлово-комунальних послуг, належне утримання 
об’єктів комунальної власності, реконструкція системи водопостачання 
міста, збільшення обсягів робіт капітального ремонту житлового фонду, 
об’єктів благоустрою, поступова переорієнтація житлово-комунального 
господарства міста на енергоефективний шлях, зменшення енергомісткості 
при наданні житлово-комунальних послуг.

Основними завданнями та напрямами, за якими буде продовжено 
роботу в галузі житлово-комунального та дорожнього господарства, є: 
покращення стану будинків та умов проживання у них; освітлення території 
міста із застосуванням енергоощадних світильників; відновлення та 
створення нових зелених зон культурно-масового відпочинку для мешканців 
громади, комплексна модернізація системи водопостачання.

Фізична культура та спорт



Державне управління

Надані законодавством повноваження у сфері державного 
управління у Маловисківській територіальній громаді реалізовуються 
через 1 місцеву раду(Маловисківська міська рада), 3 старостинських округи 
(Паліївський ,Олександівський та Первомайський ) та сіл ,які ввійшли до 
складу територіальної громади відповідно до постанови Верховної Ради 
України від 17.07.2020 року №807-ХІ «Про утворення та ліквідацію районів» 
: Мануйлівка, Лутківка, Лозуватка, Димине, Миролюбівка, Червона Поляна.

Маловисківська міська рада, представлена виконавчими органами, у 
тому числі,управлінням та відділами та із загальною чисельністю 63 
штатних одиниць станом на 01.07.2021 року.

Метою діяльності є організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення функціонування органів місцевого 
самоврядування, керівництво та управління виконавчими органами у 
відповідних сферах для ефективного представлення інтересів територіальної 
громади та здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень 
місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України. 
Пріоритетним напрямком у сфері державного управління є надання 
виконавчими органами Маловисківської міської ради високоякісних і 
доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, 
налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин виконавчих 
органів з організаціями громадянського суспільства, забезпечення участі 
громадськості у реалізації регіональної політики та розв’язанні питань 
місцевого значення.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:
• забезпечення принципу прозорості у діяльності виконавчих органів 

міської ради;
• впровадження інформаційних технологій та електронного 

документообігу;
• оптимізація та організація ефективної діяльності новостворених 

відділів надання адміністративних послуг та соціальної політики.

VII. Бюджет розвитку.

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів та 
показники бюджету розвитку за основними видами надходжень наведені у 
додатках 9,10.

Основним фінансовим джерелом реалізації видатків розвитку є 
передача коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального 
фонду міської територіальної громади.

Упродовж середньострокового періоду планується спрямування на 
зазначені напрямки залишків коштів, що складаються в бюджеті на 
початок бюджетного року та кошти від перевиконання дохідної частини 
бюджету міської територіальної громади.



VII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами.

Обсяги міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів до бюджету 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки (освітня субвенція, 
базова дотація) передбачаються на підставі Бюджетної декларації,прийнятої 
Верховною Радою України 15 липня 2021 року (додаток 11).

Передбачається отримання інших субвенцій від Злинської сільської 
територіальної громади (додаток 11).

VIII. Інші положення та показники прогнозу бюджету.

У Прогнозі бюджету Маловисківської міської територіальної громади 
на 2022-2024 роки відсутня інформація для заповнення додатків 
4»Показники місцевого боргу», 5 «Показники гарантованого Автономною 
Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста 
боргу і надання місцевих гарантій» та 8 «Граничні показники кредитування 
бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
місцевого боргу».

Конкретні показники обсягів бюджету Маловисківської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від 
законодавчих змін у податковій політиці, показників соціально -  
економічного розвитку громади та реальних можливостей бюджету на 
наступні роки.

Начальник фінансового управління Л.ПОХИЛА


