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Прогноз
районпого бюджеry Калуського

на2022-2024 рокп

(0930620000)
(код бюджету)

I. Загальна частина

Прогноз районного бюджету Калуського райочу на 2022-2024 роки
(далi - Прогноз), розроблено вiдповiдно до статгi 75t Бюджетного кодексу
УкраiЪи та фунтуеться на положеннях Податкового та Бюджетного кодексiв
УкраiЪи та iнших закоЕодавчих aKTiB, що стосуються мiсцевих бюджетiв та
мiжбюджетних вiдносин.

Показники Прогнозу сформовано на пiдставi положеЕь Бюджетноi
декларацii на 2022-2024 роки, основIIих прогнозних макропоказникiв
економiчного i соцiального розвитку УкраiЪи, зокрема Нацiональноi
економiчноТ стратегii до 2030 року та основних прогнозних показникiв
економiчного i соцiального розвитку Каlryського району.

Пропrоз е сцrатегiчним докуN{ентом плаЕуваннrI показникiв районного
бюджеry на середньостроковий перiод i основою дJuI скJIаданЕя проекту
бюджеry на 202'l piK.

Метою Прогнозу е створення дiевою механiзму управлiнлrя
бюджетним процесом, забезпечення прозоростi, передбачуваностi та
послiдовностi бюджетноi полiтики, визначеннJI фiнансового. ресурсу
районного бюджеry на середЕьострокову перспективу.

OcHoBHi завданюI Прогнозу: плаЕуванЕя реальнID( надходжень
районного бюджету (на ocHoBi прогнозних макропокЕtзникiв економiчного i
соцiального розвитку району з ypaxyBaHIuIM змiни податковоi бази i
фактичного рiвня вiдповiдних надходжень), видаткiв бюджеry (з
ypaxyBaHHrIM прiоритетiв розвитку галузей бюджетноi сфери та можливостей
дохiдноi бази бюджеry). Тобто основним завдаЕЕям е збалансованiсть,
обгрунтовапiсть, ефективнiсть, результативнiсть та прозорiсть бюджетного
процесу.

Дя забезпечення результативностi та ефективностi бюджетних
видаткiв головним розпорядникам коштiв рекомендуеться на реryлярнiй
ocHoBi здiйснювати оцiнку ефективностi виконаннjI бюджетних прогрЕlм, що
сприятиме пiдвищенню якостi управлiння бюджетними кошт€lми.

З метою пiдвищення рiвrrя прозоростi бюджетного процесу, а також
доступЕостi iнформацii про бюджет та бюджетний процес вживатимуться
заходи щодо з€шуrеншI громадян до процесу плаIrуванIUI та викоЕацюI
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бюджету, щомiсячного iнфорIчryвання через офiцiйний сайт про стан
виконання дохiдноi та видатковоi частини районного бюджеry.

Очiкуванi результати: picT надходження до районного бюджеry (без
урахуваншI трансфертiв) на 2022 piK прогнозуеться Еа l9,4 вiдсоткiв до
затверджених показникiв на 202| piK, на 2023 piK на б вiдсоткiв бiльше
прогнозних показникiв 2022 року та gа 2024 piK picT становить 4 вiдсоткiв до
прогнозних показникiв 2023 року.

II. Основцi прогпознi показникп екопомiчного
та соцlального розвитку

Основними цiлями та прiорiтетами соцiально-економiчного розвитку
територii Калуського району у 2022-2024 poкtlx визначено забезпечення
збалансованого економiчного та соцiального розвитку територiальних громад
на ocHoBi нарощення виробництва промисловоi та сiльськогосподарськоi
продукцii, посиJIенIrI iнновацiйноi дiяльностi та зростаЕнrI добробуту
населеннrI i гiдних }мов життя,

Протягом прогнозЕого перiоду 2022 2024 poкiB очiкуеться
продовженнrI полiтики, спрямованоi на усуЕення перешкод Еа шJu{ху
ефективного розвитку економiкио забезпечення макроекономiчноi
стабiльЕостi та знюкеннrI фiнансових ризикiв, створеншI передумов для змiн
технологiчностi виробництва, в тому числi шuшхом стимулюваннrI
просуваннrI ToBapiB на зовнiшнi KoHKypeHTHi рицки та поцращеншI
iнвестицiйноi привабливостi.

Осцовнi макропоказпики економiчного i соцiального розвитку
у 2020.2024 роках

Наймекувапня
показIlпка, одициця

вимiру

2020 piK
(з"iФ

2021 piK
(очilсуване)

2022 piK
(плап)

2023 piK
(план)

2024 piK
(план)

Обсяг реалiзованоi
промисловоi

продlкцii (ToBapiB,
посrryг) у лiючих
цiнах, млн.грн.

20429,2 22467,5 25|6з,6 28686,6 з2989,5

у 
О/о до попереднього

року
110 112,0 1l4,0 115,0

обсят ва.повоi
продукцii сiльського

господарства,
млЕ,грн.

722,6 745,0 783,0 8з0,0 884,0

у О/о до попереднього
року 103,0 105,1 106 106,5



Обсяг експорry
ToBapiB,

млн.дол.СlllА
з,77,9 393,0 4|2,7 441,6 474,7

у 
ОZ до попередlього

року
104 105 107 107,5

Обсяг iмпорry
ToBapiB,

млн.дол.США
22|,4 225,8 2з0,4 246,5 266,2

у 0Z до попереднього
року

102,1 105 1,07 108

Iндекс споживчих
uiн (IСЩ):

грудень до грудня
попередЕього року,

%

105,0 108,9 l06,2 105,3 105,0

Iндекс цiн
виробникiв (IЩВ):
грудеЕь до грудIя

попереднього року,
%

l14,5 1 l7,0 107,8 |06,2 105,7

мiнiмальна
заробiтна rшат4 грн.

4723 (з
01.01.2020)

5000 (з
01.09,2020)

6000 (з
01.01.2021)

6500 (з
0l.|2.202l)

6500 (з
0I.0|.2022)

6700 (з
01.10.2022)

7176 ,l665

у 0/о до пОпереднього

року 125,4 108,4 109,6 106,8

Вiдповiдно до cTaTTi б Закону УкраiЪи (Про дерхавнi соцiальнi
стаЕдартИ та держ€lвнi соцiальIri гараIrтiiD базовим державЕим соцiальЕим
стандартом е прожитковиЙ мiнiмупл, встановлений законом, на ocнoBi якого
визначаються державнi соцiальнi гарантii та стандарти у сферах доходiв
населеннjI, житлово-комуц€UIьного, побутового, соцiЕUIьЕо-культурного
обслуговування, охорони здоров'я та освiти.

Прогнозний прожитковий мiнiмупц на 2022-2О24 роки стацовить:

2022piK 202З рiк 2024 piK

сlчня
з

липня

з
грудн

я

з

сiчня
з

липня з грудня з
ciтm

з

липня

з
грудн

я
Прожиткови
й MiHiMpl,
грн: Еа одну
особу

2з9з 2508 2589 2589 271.з 2778 27,18 2911 2972

для дiтей
BiKoM до 6
poKiB

2100 2201, 2272 22,12 2381 24з8 24з8 2555 2609

дrя дiтей
BiKoM вiд 6

2618 2744 28зз 28зз 2969 3040 3040 , 3186 з25з
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до 18 poкiв
дJIя
працездатних
осiб

248| 2600 2684 2684 281з 2880 2880 3018 3082

для осiб, якi
втраIили
працездатнiс
ть

19з4 2027 209з 209з 2|9з 2246 2246 2з54 240з

III. Загальнi показники бюдясеry

В рамках реалiзацii основною етапу децеIrтралiзацii влади та реформи
мiсцевого самовряд/ванЕя завершився процес форпryвання адмiнiстративно-
територiального устрою базового та субрегiонального рiвня.
Постановою Верховноi Ради YKparHп вtд 17.07,2020 року Ns 807 - IX <Про
yTBopeEHrI та лiквiдацiю районiв> }"творено Калуський рйон G
адмiнiстративним цеЕтром у MicTi Кагуlп) у складi територiй
Болехiвськоi MicbKoi, Брошнiв-Осадськоi селищноi, Верхrrянськоi сiльськоi,
Вигодськоi селищноi, Витвицькоi сiльськоi, Войнилiвськоi селищноi,

.Щолинськоi MicbKoi,,Щубiвськоi сiльськоi, Каlryськоi мiськоi, Новицькоi
сiльськоi, Перегiнськоi селищноi, Рожцятiвськоi селищноi, Спаськоi сiльськоi
територiальних громад.

Зага-rrьна чисельнiсть населення Калуського району скJIадае 285,2 тис,
осiб, площа району 3560 кв. км, район об'еднав 1З територiальIrих громад.
Вiдповiдно до вимог Бюджетного кодексу Украiни, Bci вище перелiченi
громади самостiйно форrчrуоть та виконують мiсцевi бюджети.

Форrчтуванrrя взаемовiдносин мiж державним бюджетом та мiсцевими
бюджетами протягом 2022-2024 poKiB здiйснюватиметься з урахуваIIЕям змiн
в адмiнiстративно-територiальному ycTpoi Украiни. Складання проектiв
мiсцевих бюджетiв здiйснюеться з доц)иманням вимог Бюджетного та
Податкового кодексiв УкраiЪи, з ypaxyBaнIшM прийнятих законодавчих змiн.

.Щержавна бюджетна полiтика щодо мiсцевrлr бюджетiв та
мiжбюджетних вiдносин у 2022-2024 роках буле спрямована на розвиток
середньострокового бюджетного плануванIuI на мiсцевому piBHi.

Обсяг ресурсу райоЕного бюджеry Калуського району у 2022-2024

роках прогнозу€ться в обсягах 104700 гривень, 1ll000 Iривень та ll5400
гривень вiдповiдно. Середньорiчний темп росту надходжень та витрат
скпадае l05 вiдсоткiв.

Показники Прогчозу на середньостроковий перiод вiдрiзняються вiд
показникiв, визначенID( ъта 2022-2023 роки прогнозом бюджеry, схвапеним у
попередньому бюджетному перiодi по причинi вiдхилення оцiнки ocHoBHlD(
прогЕозних макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку за рЕжунок
розширеннrI бази оподаткування.

Загальнi граничнi пок€lзники надходжень, видаткiв та Еадання кредитiв

у розрiзi poKiB середньострокового перiоду наведенi у додатку l до Прогнозу
бюджеry.
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IY. Показники доходiв бюджету

Середньострокове бюджетне прогнозуваIIН,I покщникiв дохiдноi
частини (без урахрання мiжбюджетних трансфертiв) районного бюджету
Калуського району gа 2022-2О24 роки здiйснено на ocHoBi прогнозЕих
макропокtlзникiв економiчного i соцiальцого розвитку, застосуваншI чиIlних
норм Бюджетного кодексу.

ПрогнозниЙ обсяг доходiв районного бюджеry на середньостроковий
перiод визначено в cyMi: 2022 piK - 1 04700 |ривень, 2О2З рiк- 1 1 1000 гр"u"""
(picT до 2022 року - 6,0 вiдсоткiв),2024 piK - 115400 гривень фiст дЪ zоzЗ
цопу - 4,0 вiдсоткiв). НадходженюI запланованi по загальному фонду
бюджеry.

Склад доходiв загального фонду районного бюджеry сформовано
вiдповiдно до cTaTTi б4l Бюджетно.о код"*су УкраrЪи.

неподатковi надходженюI в дохiднiй частинi бюджету займають 95
вiдсоткiв.

основним видом доходiв у 2022-2О24 роках (питома вага - 91,1
вiдсоткiв) е постуIшення орендноi плати за користуванIuIм цiлiсним
майцовим комплексом та iншим майном, що перебрае у комунальнiй
власностi: 95400 гривень, 101100 гривень та 105100 гри"ен" вijповiдно.
Розрахунок iT прогнозного надходження проведеЕо, виходячи з реальноi бази
оподаткуваншI 202 1 року.

Показники доходiв бюджеry наведенi в додатку 2 до Прогнозу.
Надходження мiжбюджетних трансфертiв на zozi-zoZ3 

- 
роки не

плануються.
Рiшення щодо надання пiльг зi сплати

приймалися.
податкiв та зборiв не

V. Показники фiнансування бюджеry, показнцкп мiсцевого борry,
гарантованого Автономною Республiкою Крим, обласпою рчдоЬ .r"
територiальною громадою MicTa борry та наданця мiсцевшi гарантiй

_ осцовнИми джерелаМи фiнансування районного бюджеry у 2021 року
були вiльнi зzlлишки бюджетних коштiв.

Станом на 0|.07-2021 року згiдно рiшень районноi ради сцрямов.lно
вiльних залишкiв бюджетних коштiв,rо загаrr""ому фонду на.ч"йrу 

"у*у4З29924 гривень. Показники фiнансування бюджеry зазначенi r ЛолЙу i до
цього Прогнозу.

Внутрiшнiй та зовнiшнiй борг, надання мiсцевих гарантiй у перiодi
2020-2024 роки вiдсутнi (додатки 4-5 до Прогнозу).

Yr. Показпикш видаткiв бюджеry та надапця кредптiв з бюджеry

Прогноз видатковоi частини бюджеry розроблено вiдповiдно доположенЬ бюджетно-гапryзевого закоЕодавства, осIIовних прогЕозних
макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку, прiоритетiв



бюджетноi полiтики, передбачених Бюджетною декларацiею та розрахованих
прогнозних показникiв дохiдноi частини бюджеry.

Подальше застосування програмно-цiльового методу бюджеryвання
буде спрямоване на ефективнiсть i результативнiсть видаткiв, оцiнки cTyпeIuI
досягЕенIш очiкуваншr результатiв.

основною метою розподirry коштiв бюджету е оргапiзацiйне,
iнформацiйно-аналiтичне та матерiально-технiчного забезпеченнrI розвитку
мiсцевого самовряд.вання. ftrя ii досягнення передбачено ""*о'*й завдань
у сферi держ.лвЕого управлiнrrя.

На прогнозНi показники видаткiв мЕUIи вплив зростаЕIUI розмiрiв
соцiальниХ гарантiЙ (мiнiмальноi заробiтноi IUIати, црожиткового MiHiMyMy
тощо). Оплата працi працiвникiв районноi ради передбачаеться вiдповiдно до
Постанови Кабiнеry MiHicTpiB вiд 09.03.2006 ль268 <Про упорядкуваIIняструкцри та умов оплати працi працiвникiв апарату органiв виконавчоi
влади, органiв прокуратури, судiв та iнших органiв>r з врЕжув€lнням змiн та
доповЕень.

Загальний обсяг видаткiв та надання кредитiв з бюджеry у 2022 роцi
передбачаеться в суtиi 104000 гривеIIь, у 2О2З роцi _ 110300 гривень, у ZOZ+
роцi -1 14700 гривень. Граничнi показники видаткiв бюджету ,u 

"чдu"",кредитiв з бюджеry у розрiзi головних розпорядникiв бюджьтнш< коштiв
Еаведено в додатку б до Прогнозу.

В cTpyKTypi грчшичних показникiв видаткiв (додаток 7 до Прогнозу)
найбiльшу питому ваry займають видатки на державне управлiпй - 9g,4
вiдсоткiв.

Граничнi показники кредитувашц за функцiональною кrrасифiкацiею
видаткiв та кредитування бюджеry наведено в додатку 8 до Проiнозу. В
середньостроковому перiодi не передбачаеться надЕlнIи кредитiв.

YII. Бюдясет розвптку

Показники бюджеry розвитку за основними видами надходжеЕь та
граЕичними обсягаruи виц)ат наведеЕо у додатку 9 до Прогнозу.
_ основними джерелаI\4и форптування бюджеry розвитку у 2020 роцi
були : кошrтИ, що передаЮться iЗ загальIIого фонду бюджеry - 8Ь,4 вiдсоткiв
та капiтальнi трансферти (субвенцii) з iнших бюджетiв - 10,6 вiдсоткiв.
Всього таких видаткiв здiйснено на 18 522 205 гривень.

виходячи з дохiдноi частини районного Ъод*"ry видатки за рахунок
коштiВ бюджеry розвитку, капiтальцi iнвестицii Еа середIrьосrро*о""Й перiод
Ее плаЕуються (додаток 10 до Прогнозу).

VIII. Взаемовiдносини бюджеry з iншцми бюджетами

ВiдповiднО до вимоГ бюджетногО закоIlодавстВа, згiдно Закону
УlгаiЪи <<Про ,Щерхавний бюджет УкраiЪи на 2020 piк> (з внесеними
змiнаluи), рiшення Iвано-Франкiвськоi обласноi ради <ПрЪ внесення змiн до
обласного бюджеry на 2О20 piк> та рiшень сiльських рад та мiських,

г



сеJIищних, сiльських територitшьних |ромад раЙонний бюджет Капуського
району у 2020 роцi (лодаток 11 до Прогнозу) отримав до.u"*"*ъ.о таспецiального фондiв 1 12 506 787 гривень . ой*"ii" рiзнЙ piBHiB, чЪЫ",

- з державного бюджеry -94 476 б43 грйвень;
- з мiсцевих бюджетiв - 18 030 l44 гривень.в 202l роцi з бюджету .Щолинськоi MicbKoi територiальноi громадипередано райокному бюджету iнпry субвенцiю в cyMi 1'000.p"u.i" д*взяття 
_Еа 

облiк феестрацii) шкiльних автобусiв.
Отриманrrя мiжбюджетних трансфертiв.з iнших мiсцевш< бюджетiв та

передача ix з районного бюджеry iншим мiсцевим бюджетам на zоzz-zоzц
роки Ее плаЕуеться.

прогнознi покЕцtники мiжбюджетних травсфертiв, що надавапися
iншим мiсцевим бюджетал,r IIаведено у додатку й до ц"Ъ.о irойЙ-

IX. Iцшi положення та показнпкп прогцозу бюджеry

.Щодатки 1-12 до Прогнозу е його невiдемною частиЕою.

Начальник вiддiлу фiпансiв
Калуськоi районноi дерясавноi
адмiнiстрацii Людмила ФЕДУН
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