
 

                                                                                         
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

23 грудня 2022 року                        Деражня                                                 №136 

 

Про схвалення проекту бюджету 

Деражнянської міської територіальної 

громади на 2023 рік (код бюджету 22554000000) 
 
 

  Розглянувши проект бюджету Деражнянської міської територіальної 

громади на 2023 рік (код бюджету 22554000000), керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до п. 1 ст.76 

Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет  міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проект бюджету Деражнянської міської територіальної 

громади на 2023 рік (код бюджету 22554000000) (додається). 
 

2. Подати проект рішення «Про бюджет Деражнянської міської 

територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 22554000000 ) на розгляд 

міської ради (додається). 
 

               3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

міського голови,  відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА   

до проекту бюджету Деражнянської міської територіальної громади 

на 2023 РІК 

 

Доходи бюджету 

 

Доходи загального та спеціального фондів бюджету міської 

територіальної громади  на 2023 рік прогнозуються в сумі 201 613,6 тис. грн. 

Власні доходи бюджету МТГ по загальному та спеціальному фондах 

(без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2023 рік обраховані в сумі 

114 447,7 тис. грн. та міжбюджетні трансферти в сумі 88 165,9 тис. гривень. 

Показники дохідної частини місцевого бюджету на 2023 рік 

розроблені на базі основних прогнозних макропоказників економічного і 

соціального розвитку України, які враховують дії правового режиму 

воєнного стану, та із застосуванням норм, як чинних бюджетного та 

податкового законодавства, так і пропозицій змін до Податкового кодексу 

України.  

 При прогнозуванні дохідної частини бюджету на 2023 рік було 

враховано: 

 статистичні показники, які використовуються при розрахунку 

прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2021 рік, очікувані 

макропоказники Мінекономіки на 2022 рік та прогнозні на  2023 рік;.  

 фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами  

2019-2021 років та 11 місяців 2022 року; 

 продовження на 2023 рік дії тимчасової норми щодо підвищеного  

(+4%) нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих 

бюджетів; 

 періоди дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії 

проти України; 

 ставки акцизного податку на пальне, які визначені проектом Закону 

України «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» П-

Додаткового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії 

правового режиму воєнного, надзвичайного стану» ( реєстр №  7668-д від 

29.08.2022), 

  наявну податкову базу 2022 року. 

Крім того, враховуючи, що основну питому вагу в надходженнях  

бюджету МТГ займає податок на доходи фізичних осіб, в розрахунку доходів 

враховано тенденцію збільшення  середньої заробітної плати. 

 


