Відділ фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого
комітету Бібрської міської ради разом із головними розпорядниками коштів місцевого бюджету
напрацювали основні показники проєкту міського бюджету на 2020 рік. Планування бюджету
здійснювалось на основі прогнозних показників економічного та соціального розвитку України
на 2020-2022 роки.
У першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ міської ради відповідно до умов оплати праці, розміру мінімальної
заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
У проєкті міського бюджету на 2020 рік доходи становитимуть 92,2 млн. грн, з яких
міжбюджетні трансферти складають 50,6 млн. гривень. Видатки загального фонду складають
88,9 тис. грн, з них видатки розвитку 6,2 млн. гривень. Видатки спеціального фонду 3,3 млн.
грн, в тому числі видатки розвитку 2,7 млн. гривень.
На заклади освіти у 2020 році передбачається спрямувати кошти освітньої субвенції з
державного бюджету (оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам) в сумі 32,6
млн. гривень.
Медична субвенція з державного бюджету (оплата поточних видатків установ охорони
здоров’я, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) 2,4 млн. грн
передбачена лише на І квартал 2020 року, оскільки усі медичні заклади з ІІ кварталу 2020 року
фінансуватимуться за рахунок Національної Служби Здоров’я України. Із міського бюджету на
комунальні послуги і енергоносії установ охорони здоров’я планується спрямувати кошти в
сумі 2,3 млн. гривень.
Є у нас і нововведення – у наступному році створюється КЗ «Центр надання соціальних
послуг» Бібрської міської ради (для обслуговування одиноких соціально незахищених
громадян) та КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради. На їхнє утримання
закладено відповідно 1,9 млн. грн та 0,8 млн. грн (на І квартал 2020 року).
На реалізацію місцевих програм у 2020 році планується спрямувати кошти в сумі 9,7 млн.
грн, з них на програми розвитку інфрастуктури громади 2,6 млн. гривень.
Напрацьовані показники, які розглянуто та схвалено виконавчим комітетом Бібрської міської
ради 6 грудня 2019 року, будуть передані на розгляд постійній комісії з питань фінансів,
бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного
співробітництва міської ради для подальшого затвердження на сесії міської ради, відповідно до
вимог чинного законодавства 20 грудня 2019 року.
У зв'язку з переходом України на середньострокове планування бюджету, згідно чинного
законодавства виконавчий комітет Бібрської міської ради також направить для розгляду та
схвалення на сесії міської ради прогноз міського бюджету на середньостроковий період 20212022 роки.
Для розгляду громадськості, на офіційному сайті Бібрської міської ради, представлено
проєкт рішення місцевого бюджету Бібрської міської ради на 2020 рік із додатками, які є
невід'ємною частиною даного рішення.

