Про бюджет Попівської сільської територіальної громади на 2021 рік
      Показники дохідної частини бюджету Попівської сільської територіальної громади  на 2021 рік розроблені на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України  із застосуванням норм чинних Бюджетного  та Податкового кодексів України з урахуванням внесених до них змін. При прогнозуванні дохідної частини бюджету на 2021 рік було  враховано  фактичне виконання дохідної частини  бюджетів сільських рад, що увійшли до складу Попівської сільської територіальної громади за  результатами 2017-2019 років та очікуваного виконання у 2020 році.
       В цілому прогнозований показник доходів бюджету територіальної громади  на 2021 рік обраховано в сумі 72901.3 тис.грн., у тому числі :
загальний фонд -  72197,1 тис.грн.
спеціальний фонд -696,4 тис.грн.
 Основним джерелом наповнення  бюджету громади є податок та збір на доходи фізичних осіб, який прогнозується в сумі 35056,5 тис.грн., що  становить 48,6 %  від показника доходів загального фонду бюджету на 2021 рік.  До бюджету громади  зараховуватиметься 60% даного податку від загальної суми, що сплачуватиметься діючим контингентом платників. При розрахунку  прогнозу надходжень  податку з доходів, що сплачується у вигляді заробітної плати використано аналітичні показники сплати за 2017-2019 роки та очікувані надходження за 2020 рік, враховано ріст розміру мінімальної заробітної плати. При розрахунку податку з доходів інших ніж заробітна плата , а саме з орендної плати за оренду земельних паїв врахована площа земельних ділянок приватної власності, що знаходиться в обробітку  сільськогосподарських   товаровиробників враховуючи ставку орендної плати на рівні 12 %.
Місцеві податки і збори на 2021 рік в цілому складуть 35220,0 тис.грн., що становить 48,8 % надходжень загального фонду бюджету громади. Основними складовими надходжень місцевих податків є : 
-плата за землю  у сумі  15961,9 тис.грн., що становить 45,3 % від загальної суми місцевих податків, розрахунок якої проведено в розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати державної і комунальної власності, а також без урахування індексації нормативно грошової оцінки земельних  ділянок;
-єдиний податок  з сільськогосподарських товаровиробників у сумі               11479,5 тис.грн.  або 32,6 % у загальному обсязі місцевих податків, розрахунок якого зроблений виходячи з діючого контингенту платників та площі сільськогосподарських угідь, що знаходиться в обробітку сільськогосподарських товаровиробників;
-єдиний податок з юридичних та фізичних осіб у сумі 5222,5 тис.грн.  або 14,8%  у  загальному обсязі місцевих податків, при розрахунку якого враховано зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 8% (для платників І групи), мінімальної заробітної плати на 27% (для платників ІІ групи) та індексу споживчих цін на 7,3% (для платників ІІІ групи);
- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки у  сумі                   2471,6 тис.грн. або 7,0 % у прогнозному обсязі надходжень місцевих податків, розрахунок якого проведено у розрізі об’єктів житлової та комерційної нерухомостей юридичних та фізичних осіб, а також з урахуванням площі зазначених об’єктів.
Туристичний збір розраховано у сумі 34,6 тис.грн.. Транспортний податок з юридичних осіб у сумі 50,0 тис.грн.
	До бюджету громади надходитиме також 37 % рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку  рубок головного користування у сумі 334,6 тис.грн.,  та 100% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) у сумі 499,4 тис.грн.. Розрахунок зроблений  на підставі даних платників враховуючи тенденції платного відпуску деревини.
	Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації  суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначені по діючому законодавству, що передбачає зарахування  надходжень з алкогольних напоїв та тютюнових виробів до бюджетів місцевого самоврядування у сумі 436,5 тис.грн.
	Неподаткові надходження, а саме адміністративні збори та платежі складуть в цілому 646,7 тис.грн.
	Платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ у сумі 561.1 тис.грн. , екологічний податок  у сумі 109,6 тис.грн. та інші надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища у вигляді грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища  у сумі 33,6 тис.грн.
	Відповідно до доходної частини збалансована видаткова частина бюджету Попівської сільської територіальної громади на 2021 рік за напрямками їх використання з урахуванням підвищення соціальних стандартів.
          Основні  прогнозні показники, що застосовуються при формуванні бюджету Попівської сільської територіальної громади, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020р. № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки» та проєктом Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
       Так, проєктом ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік» передбачено підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року – у розмірі 6 000 гривень, з 1 грудня 2021 року – 6 500 гривень.
       З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у 2021 році також передбачено поетапне зростання розміру прожиткового мінімуму. Розміри прожиткового мінімуму у 2021 році порівняно з 2020 роком зростуть грудень до грудня попереднього року на 9,4  відсотків, а саме:
      прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з                    1 січня 2021 року – 2 189 гривні, з 1 липня – 2 294 гривень, з 1 грудня – 2 393 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
     дітей віком до 6 років: з 1 січня 2021 року – 1 921 гривень, з 1 липня –                     2 013 гривень, з 1 грудня – 2 100 гривень (середньорічний розмір становитиме                1 974 гривні);
     дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року – 2 395 гривень, з 1 липня – 2 510 гривень, з 1 грудня – 2 618 гривень (середньорічний розмір становитиме           2 461 гривні);
     працездатних осіб: з 1 січня 2021 року – 2 270 гривні, з 1 липня – 2 379 гривень, з 1 грудня – 2 481 гривень (середньорічний розмір становитиме 2 333 гривень);
     осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2021 року – 1 769 гривень, з                          1 липня – 1 854 гривень, з 1 грудня – 1 934 гривень (середньорічний розмір становитиме 1 818 гривень).
      Крім того, у проєкті Державного бюджету України на 2021 рік передбачені трансферти з державного бюджету бюджету Попівської сільської територіальної громади, зокрема базової дотації у сумі  5370,0 тис. гривень та освітньої субвенції у сумі  34936,1 тис. гривень.
      А також передбачено отримання інших трансфертів з обласного бюджету у сумі 1878,9 тис.гривень та інших місцевих бюджетів.


