Проект
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про схвалення прогнозу районного бюджету на 2020-2021 роки
Відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України та з метою
забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту
районного бюджету на 2018 рік схвалити прогноз районного бюджету на
2019-2020 роки:
1. Схвалити прогноз доходів загального фонду районного бюджету на
2020 рік у сумі 66 218 100 грн., на 2021 рік у сумі 69 529 000 грн., прогноз
доходів спеціального фонду на 2020 рік у сумі 1 367 900 грн., на 2021 рік у
сумі 1 436 300 грн.
Грн..

Найменування
Доходи загального фонду
Власні та закріплені доходи, в т.ч.
Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
Адміністративні штрафи та інші санкції

2020 рік
66 218 100
25 123 000
24 462 500
11 100
6 000

2021 рік
69 529 000
26 379 100
25 685 700
11 700
6 000

Адміністративний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань

40 100

42 100

34 600

36 400

533 300

560 000

19 500

20 500

Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим
майном, що перебуває в комунальній власності
Інші надходження
Базова дотація
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам

15 900
2 429 000

16 700
2 550 500

20 676 100

21 709 900

8 497 500

8 922 400

Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з

8 859 400

9 302 400

утримання закладів освіти та охорони здоров'я за
рахунок відповідної додаткової дотації з
державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері охорони здоров’я за
рахунок коштів медичної субвенції
в т.ч.
цільові видатки на лікування хворих на цукровий
та нецукровий діабет
Субвенція з місцевого бюджету на
відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
Доходи спеціального фонду
з них:
Власні надходження бюджетних установ

399 400

419 300

399 400

419 300

233 700

245 400

1367900

1436300

1367900

1436300

Прогноз доходів загального фонду на 2020 рік становить 103,1% до
прогнозних показників на 2019 рік. У 2021 році зростання доходів загального
фонду до 2020 року складе 105,0%.
Найбільшу питому вагу ( 97,4%) в складі доходів власних доходів
загального фонду займає податок на доходи фізичних 24 462 500 грн. у 2020
році та 25 685 700 грн. у 2021 році.
Прогноз доходів спеціального фонду на 2020 рік складає 105,6% до
прогнозу 2019 року, у 2021 році – 105,0% до 2020 року.
2.
Схвалити прогноз видатків загального фонду районного бюджету на
2020 рік в сумі 66 218100 грн., на 2021 рік у сумі 69 529 000 грн., прогноз
видатків спеціального фонду на 2020 рік у сумі 1 367 900 грн., на 2021 рік у
сумі 1 436 300 грн.
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів1

Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС2

Код
ФКВКБ3

Найменування головного
розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки загального фонду
Районна рада

0100000

Районна рада

0110000
0110100

0100

Державне управління

2020 рік

2021 рік

66 218 100

69 529 000

1 713 100

1 798 700

1 713 100

1 798 700

1 713 100

1 798 700

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної,
сільської рад

1 713 100

1 798 700

0200000

Теплицька районна державна адміністрація

13 239 500

13 901 500

020000

Райдержадміністрація

13 239 500

13 901 500

2000

Охорона здоров'я

12 867 100

13 510 500

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похидого віку, інвалідам, дітям
інвалідам в установах соціального
обслуговування

372 400

391 000

0600000

Відділ освіти Теплицької райдержадміністрації

42 259 900

44 372 900

0610000

Відділ освіти райдержадміністрації

42 259 900

44 372 900

0611000

1000

Освіта

41 909 000

44 004 500

1013000

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

338 000

354 900

0615000

5000

Фізична культура і спорт

12 900

13 500

0615011

5011

12 900

13 500

2 309 700

2 425 200

2 309 700

2 425 200

2 309 700

2 425 200

2 309 700

2 425 200

080000
0810000

Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань з олімпійських видів
спорту
Управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації
0810

Управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації

0813000

3000

0813104

3104

1020

Соціальний захист та соціальне
забезпечення
Забезпечення соціальними послкгами
за місцем проживання громадян,які не
здатні до самообслуговування у звязку
з похилим віком,хворобою,інвалідністю

1000000

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

6 695 900

7 030 700

1010000

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

6 695 900

7 030 700

6 695 900
1 367 900

7 030 700
1 436 300

1014000

4000
Культура і мистецтво
Всього видатки спеціального фонду

0600000

Відділ освіти Теплицької райдержадміністрації

1 326 300

1 392 600

0610000

Відділ освіти райдержадміністрації

1 326 300

1 392 600

1 326 300

1 392 600

0611000

1000

Освіта

1000000

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

41 600

43 700

1010000

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

41 600

43 700

41 600

43 700

1014000

4000

Культура і мистецтво

Освіта
Пріоритетами розвитку галузі на 2020-2021 роки визначено:
 удосконалення мережі закладів;
 забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам
бюджетних установ;
 організація харчування пільгових категорій учнів;

 забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників
споживання енергоносіїв, в тому числі природного газу ;
 організація оздоровлення учнів навчальних закладів;
 підвищення рівня забезпеченості обладнанням шкільних установ;
 модернізація приміщень районних установ;
 утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування
загальнолюдських цінностей.
ОХОРОНА ЗДОРОВЯ
Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і
доступними медичними послугами та створення сприятливих умов
життєдіяльності людини.
У 2020-2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

підвищення рівня медичного обслуговування населення ,
розширення можливості щодо його доступності та якості;

впровадження нових підходів до організації роботи закладів
охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

забезпечення населення доступними послугами з питань планування
сім‘ї.
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.
У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:
 забезпечення фінансування територіального центру обслуговування
одиноких громадян;
 забезпечення фінансування інших видатків по соціальному захисту.
 оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки;
 створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості
молоді.

Культура і мистецтво
Пріоритетами розвитку галузі на 2020-2021 роки є збереження,
відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського
народу, а саме:
 удосконалення мережі закладів;

 розвиток бібліотечної справи, покращення матеріально-технічної бази,
комплектування бібліотек новою літературою та періодичними
виданнями;
 розвиток музейної справи, реалізація державної музейної політики,
поповнення музею новими експонатами;
 популяризація народної творчості та проведення культурномистецьких заходів;
 створення належних умов для розвитку аматорського мистецтва,
самореалізація творчої молоді;
 підтримка письменників Теплицького району.
Фізична культура і спорт
Пріоритетами розвитку галузі є всебічне фізичне виховання та
становлення здорової нації.
У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення розвитку олімпійських видів спорту та сприяння
поліпшенню підготовки та участі спортсменів району у змаганнях
різного рівня;

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною
культурою та масовим спортом, зміцнення здоров’я нації та
попередження захворювань;

забезпечення функціонування дитячо-юнацької спортивної
школи в Теплицькому районі;

забезпечення функціонування спортивних споруд місцевого
значення;

пропаганда та формування здорового способу життя.

Голова районної державної
адміністрації

Л.Марцин

