
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення обласної ради «Про розгляд прогнозу обласного 

бюджету Чернігівської області на 2022 - 2024 роки» 
 

Прогноз обласного бюджету Чернігівської області на 2022 - 2024 роки 

(далі – Прогноз) розроблений і схвалений обласною державною адміністрацією 

на виконання норм статті 75
-1

 Бюджетного кодексу України та статті 18 Закону 

України «Про  місцеві державні адміністрації». 

Відповідно до 75
-1 

Бюджетного кодексу України та статті 43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» Прогноз обласного бюджету 

має бути також розглянутий на пленарному засіданні обласної ради. 

Прогноз складений за методикою і формами, встановленими 

Міністерством фінансів України. Після схвалення обласною державною 

адміністрацією показники Прогнозу завантажені до автоматизованої 

інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням 

місцевих бюджетів «LOGICA» та перевірені Мінфіном. 

Прогноз визначає основні напрями дій у середньостроковій перспективі, 

які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей державної і 

регіональної політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію 

яких забезпечують головні розпорядники коштів обласного бюджету. 

Положення Прогнозу використовуватимуться під час складання проєкту 

обласного бюджету Чернігівської області на 2022 рік.  

У Прогнозі визначені такі загальні граничні показники надходжень і 

видатків (з кредитуванням) обласного бюджету: на 2022 рік у сумі 2,460 млрд 

грн, на 2023 рік – 2,664 млрд грн, на 2024 рік – 2,838 млрд гривень.  

Фактично обсяги як доходної, так і видаткової частин обласного бюджету 

можуть бути більшими за рахунок субвенцій з державного бюджету, які 

додатково розподілятимуться для області упродовж 2022 - 2024 років. 

Дохідна база обласного бюджету на три наступні роки розрахована 

відповідно до очікуваних макропоказників економічного і соціального розвитку 

Чернігівщини в 2021 році, прогнозних даних на 2022 - 2024 роки і враховує 

динаміку надходжень до бюджету податків, зборів та обов’язкових платежів у 

2019 - 2020 роках та за січень-липень 2021 року. 

Розрахунки надходжень до бюджету (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) здійснені на підставі інформації, наданої Головним управлінням 

Державної податкової служби у Чернігівській області, Управлінням 

Державного агентства рибного господарства у Чернігівській області, 

Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації, Департаментом 

агропромислового розвитку облдержадміністрації, Департаментом 

енергоефективності, транспорту, зв`язку та житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації, Управлінням освіти і науки 
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облдержадміністрації, Управлінням комунального майна Чернігівської обласної 

ради, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації (в частині 

власних надходжень бюджетних установ). 

Відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2021 

№ 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та 

Інструкції щодо його складання» прогнозні показники видатків обласного 

бюджету на 2022 - 2024 роки розраховувались головними  розпорядниками 

коштів обласного бюджету, в межах  доведених Департаментом фінансів 

обласної державної адміністрації граничних показників видатків бюджету на 

відповідні роки, а також із урахуванням подальшого підвищення соціальних 

стандартів. 

Зокрема було враховане встановлення мінімальної заробітної плати:            

з 01 січня 2022 року – 6 500 грн, з 01 жовтня 2022 року – 6 700 грн, з 01 січня 

2023 року – 7 176 грн, з 01 січня 2024 року – 7 665 гривень. 

Ключовими цілями бюджетної політики в середньостроковому періоді 

будуть: забезпечення макроекономічної стабільності в регіоні, стійкості та 

збалансованості бюджетної системи, проведення реформування галузей 

бюджетної сфери, оптимізація мережі, штатів і контингентів установ, підняття 

соціальних стандартів, ефективне використання коштів та можлива їх економія. 

Подальше застосування програмно-цільового методу бюджетування буде 

спрямоване на ефективність і результативність видатків на основі їх 

пріоритезації та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів. 

Детальні пояснення викладені у самому Прогнозі, що схвалений 

розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 

30.08.2021 № 855. 
 

 


