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ПРОГНОЗ
бюджету міста Одеси на 2017 та 2018 роки 

1. Загальна частина

Прогноз бюджету міста Одеси на 2017 та 2018 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Прогнозу основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 558, та міських цільових програм.

Мета Прогнозу – запровадження середньострокового бюджетного планування.
Основні завдання Прогнозу: 
- планування пріоритетних цілей та завдань, визначених Стратегією  соціально-економічного розвитку міста до 2022 року;
- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії, здійснення оптимізації витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних видатків;
- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами;
- вжиття дієвих заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ для забезпечення надання якісних послуг на рівні європейських стандартів;
- планування ефективних заходів з енергозбереження.

Прогноз включає: індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста; індикативні прогнозні показники доходів бюджету міста; індикативні прогнозні показники видатків, фінансування та кредитування бюджету міста; індикативні прогнозні показники міжбюджетних трансфертів; індикативні прогнозні показники гарантованого боргу.

Індикативні прогнозні показники бюджету міста Одеси на 2017                       та 2018 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників бюджету міста на середньострокову перспективу.


2. Індикативні показники економічного та соціального розвитку міста  Одеси на 2017 та 2018 роки

Метою  середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку держави та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.
	Прогнозується, що у 2017-2018 роках соціально-економічна ситуація в цілому у місті буде стабільною та спостерігатиметься незначне економічне зростання завдяки зміцненню фінансово-економічної самостійності місцевих бюджетів та проведенню структурних реформ в реальному секторі економіки і соціальній сфері. 
	Завдяки створенню сприятливих умов для підвищення експортного потенціалу промислових підприємств міста, впровадженню енергозберігаючих технологій у виробництві продукції обсяг реалізованої промислової продукції зросте на 2,4 % та становитиме 14 709,0 млн.грн                       у 2017 році та 15 223,5 млн.грн у 2018 році (збільшення на 3,5 %).
	Зростання обсягу реалізованих послуг відбудеться за рахунок пожвавлення діяльності підприємств транспорту та підприємств інформатизації і телекомунікації. Прогнозується підвищення обсягів реалізованих послуг у 2017 та 2018 роках на 2,2 % та 2,5 % відповідно.
	Завдяки зростанню промислового виробництва та товарообороту підприємств торгівлі прогнозується збільшення обсягу роздрібного товарообороту підприємств у 2017 році на 2,1 %, що становитиме                     24 254,0 млн.грн, у 2018 році – 24 860,0 млн.грн (102,5 % до рівня 2017 року). 
	Також прогнозується зменшення чисельності зареєстрованих безробітних у даний період до 3,2 тис. осіб у 2017 році та до 3,0 тис. осіб                  у 2018 році.
	Підвищення соціальних державних гарантій в оплаті праці та реалізація заходів з легалізації виплати заробітної плати сприятимуть зростанню середньомісячної заробітної плати працівників міста до 4 700 грн у 2017 році (збільшення на 11,9 %). У 2018 році прогнозується зростання середньомісячної заробітної плати на 8,5 % (до 5 100 грн).
	Активізація участі міста у реалізації міжнародних проектів та програм, вдосконалення системи залучення інвестиційних ресурсів, їх раціональний розподіл і використання сприятиме зростанню показників, які впливають на покращення інвестиційної діяльності в місті. Так, капітальні інвестиції зростуть у 2017 році на 1,5 %, у 2018 році – на 2,0 % і досягнуть рівня 5 795,0 млн.грн та 5 910,0 млн.грн відповідно.
	При цьому, обсяг прямих іноземних інвестицій  (акціонерний капітал) у 2017 році становитиме 580,0 млн.дол.США, у 2018 році – 590,0 млн.дол.США за умов збереження темпів росту 100,9 % та 101,7 % відповідно.
	В умовах ефективного використання експортного потенціалу міста, поглиблення торговельно-економічних відносин з країнами ЄС та світу, зростання попиту на продукцію українських товаровиробників                                       у 2017-2018 роках передбачається поступове збільшення експорту та імпорту товарів і послуг на 6,2 %, імпорту товарів і послуг – на 5,9 % у середньому                     за два роки.

Прогноз економічного та соціального розвитку міста Одеси
на 2017 та 2018 роки

Найменування показників
2017 рік (прогноз)
2018 рік (прогноз)
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, млн.грн
14 709,0
15 223,5
відсотків до попереднього року*
102,4
103,5
Обсяг реалізованих послуг, млн.грн
27 857,5
28 554,0
відсотків до попереднього року*
102,2
102,5
Прибуток до оподаткування прибуткових підприємств, млн.грн
3 059,5
3 120,5
Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення, од.
125
126
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, млн.грн
24 254,0
24 860,0
темп росту (зменшення) обсягу роздрібного товарообороту підприємств,%
102,1
102,5
Чисельність населення, тис. осіб (на кінець року)
1 014,3
1 014,5
Чисельність зареєстрованих безробітних, тис. осіб
3,2
3,0
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника, грн
4 700
5 100
відсотків до попереднього року
111,9
108,5
Капітальні інвестиції, млн.грн
5 795,0
5 910,0
відсотків до попереднього року*
101,5
102,0
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), млн.дол.США        (на кінець періоду)
580,0
590,0
відсотків до початку року*
100,9
101,7
Експорт товарів та послуг, млн.дол. США
1 432,0
1 524,0
відсотків до попереднього року*
106,0
106,4
Імпорт товарів та послуг, млн.дол. США
968,0
1 026,0
відсотків до попереднього року*
105,7
106,0
Сальдо торговельного балансу, млн.дол.США
+464
+498
* - розрахункові дані

3. Індикативні прогнозні показники доходів бюджету міста  Одеси
на 2017 та 2018 роки

Прогноз доходів бюджету м. Одеси на 2017 та 2018 роки розроблено з урахуванням змін, внесених до Податкового та Бюджетного кодексів України, заходів з податкової реформи та реформи міжбюджетних відносин, збудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. 
Крім того, при прогнозуванні дохідної частини бюджету м. Одеси               на 2017 та 2018 роки було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, макропоказники економічного і соціального розвитку по місту Одесі за 2015 рік, а також фактичне виконання дохідної частини бюджету міста Одеси за результатами 2013-2015 років.  
Прогноз доходів бюджету м. Одеси (загальний та спеціальний фонди без урахування трансфертів) на 2017 рік визначено в сумі  3 289,3 млн.грн,  на 2018 рік – 3 453,7 млн.грн, що на 5,0 % більше порівняно з плановими показниками на 2016 рік та з прогнозом на 2017 рік відповідно.
 Основним бюджетоутворюючим джерелом надходжень є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в прогнозі загального фонду на  2017 рік та на 2018 рік складає більше 50,0 %. 
 Відповідно до норм Податкового кодексу України основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб виступає показник витрат на оплату праці (ВОП), який включає в себе:
- фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців (ФОП);
- допомогу по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
- винагороду за цивільно-правовими договорами.
Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб розрахований з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених нормами Податкового кодексу України, враховуючи останні законодавчі зміни.
З урахуванням норм Податкового та Бюджетного кодексів України  прогнозні обсяги податку на доходи фізичних осіб на 2017 та 2018 роки                       у відрахуваннях до бюджету м. Одеси складуть 1 602,6 млн.грн та           1 682,6 млн.грн відповідно.
Щодо інших платежів, прогнозні показники надходжень на 2017                              та 2018 роки визначені на підставі розрахунків, проведених виходячи з наявного контингенту платників, з урахуванням норм Податкового кодексу України, які регламентують справляння відповідних платежів до бюджету, змін до них, які наберуть чинності у наступні бюджетні періоди, та нормативів відрахувань до  бюджету м. Одеси за окремими платежами, передбаченими Бюджетним кодексом України. 

Прогноз доходів бюджету міста Одеси на 2017 та 2018 роки

Назва показника 
Обсяг*, тис.грн

2017 рік (прогноз)
2018 рік (прогноз)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД разом, з них:
3 048 450,0
3 200 820,0
Податок на доходи фізичних осіб 
1 602 600,0
1 682 600,0
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
265 500,0
278 700,0
Податок на майно
524 100,0
550 300,0
Єдиний податок
431 000,0
452 600,0
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД разом, з них:
240 830,0
252 840,0
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
520,0
540,0
Екологічний податок
2 450,0
2 580,0
Власні надходження бюджетних установ
157 100,0
164 900,0
Цільовий фонд
260,0
270,0
Бюджет розвитку разом, у т.ч.:
80 500,0
84 550,0
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Одеси
34 400,0
36 100,0
кошти від приватизації та відчуження майна в інший спосіб, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси
21 000,0
22 100,0
кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності територіальної громади міста Одеси
25 100,0
26 350,0
РАЗОМ доходів
3 289 280,0
3 453 660,0
* без урахування міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів


4. Індикативні прогнозні показники видатків, фінансування та кредитування бюджету міста Одеси  на 2017 та 2018 роки

Прогноз видатків бюджету на 2017 та 2018 роки розроблено на основі макропоказників економічного і соціального розвитку міста на відповідні роки, показників дохідної частини бюджету та з урахуванням проведення реформ у відповідних галузях.

Прогноз бюджету міста Одеси за видатками, кредитуванням та фінансуванням на 2017 та 2018 роки

 
Обсяг*, тис.грн

2017 рік 
(прогноз)
2018 рік 
(прогноз)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
 
 
1. ВИДАТКИ разом, у т.ч.:
2 274 049,8
2 387 670,0
Органи місцевого самоврядування
226 846,4
238 188,7
Освіта
595 944,6
625 741,8
Охорона здоров'я
153 834,3
161 526,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення
266 153,2
279 460,8
Житлово-комунальне господарство
150 144,9
157 652,1
Культура і мистецтво
155 360,3
163 128,3
Засоби масової інформації
4 241,0
4 453,0
Фізична культура і спорт
31 522,9
33 099,0
Будівництво
4 200,0
4 410,0
Землеустрій
6 153,5
6 461,2
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика
198 506,7
208 432,0
Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю
252 396,1
264 941,2
Охорона навколишнього середовища та ядерна безпека
469,0
485,0
Заходи з організації рятування на водах
5 913,8
6 209,5
Видатки, не віднесені до основних груп
222 363,1
233 481,3
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
 
 
1. ВИДАТКИ 
940 971,1
989 561,4
2. КРЕДИТУВАННЯ 
74 258,9
76 428,6
Водопровідно-каналізаційне господарство
74 258,9
76 428,6
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
180,0
180,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
-180,0
-180,0
3. ФІНАНСУВАННЯ разом, у т.ч.:
774 400,0
813 150,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)                                                
774 400,0
813 150,0
* без урахування міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

5. Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів бюджету                                  міста Одеси на 2017 та 2018 роки

Показник
Обсяг, тис.грн

2017 рік 
(прогноз)
2018 рік 
(прогноз)
Реверсна дотація
132 213,7
132 213,7

6. Індикативні прогнозні показники гарантованого боргу                                    на 2017 та 2018 роки

Прогнозні показники гарантованого боргу (станом на кінець бюджетного періоду):
- станом на 31 грудня 2017 року – 1 039 715,6 тис.грн;
- станом на 31 грудня 2018 року – 949 924,1 тис.грн.
	Наявність гарантованого боргу пов’язано з реалізацією Одеською міською радою  таких проектів:
	- проект «Розвиток міської інфраструктури» – реалізується спільно                   з Міжнародним банком реконструкції та розвитку:	
Показник
Разом, тис.дол.США
 у т.ч.


Закритий компонент
Відкритий компонент
Вибірка коштів станом на 
31 грудня 2015 року
45 008,362
34 871,362
10 137,0
Погашення кредиту станом на 
31 грудня 2015 року
6 936,885
4 909,485
2 027,4
Гарантований борг станом на
31 грудня 2015 року
38 071,477
29 961,877
8 109,6
Погашення кредиту                            згідно з графіком:
 
 
 
 - у 2016 році
2 508,133
1 832,333
675,8
 - у 2017 році
2 614,723
1 938,923
675,8
 - у 2018 році
2 727,657
2 051,857
675,8
Гарантований борг:
 
 
 
станом на 31 грудня 2016 року
35 563,344
28 129,544
7 433,8
станом на 31 грудня 2017 року
32 948,621
26 190,621
6 758,0
станом на 31 грудня 2018 року
30 220,964
24 138,764
6 082,2


Прогнозні показники гарантованого боргу за проектом  «Розвиток міської інфраструктури»  (станом на кінець бюджетного періоду):
- станом на 31 грудня 2017 року – 823 715,6 тис.грн;
- станом на 31 грудня 2018 року – 755 524,1 тис.грн.

     - проект «Оновлення міського електротранспорту м. Одеси» – реалізується спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку:
Показник
Сума, тис. Євро


Вибірка коштів станом на 31 грудня 2015 року
0,0
Вибірка коштів у 2016 році
8 000,0
Погашення кредиту згідно з графіком:
 
 - у 2016 році
0,0
 - у 2017 році
0,0
 - у 2018 році
800,0
Гарантований борг:
 
станом на 31 грудня 2016 року
8 000,0
станом на 31 грудня 2017 року
8 000,0
станом на 31 грудня 2018 року
7 200,0

Прогнозні показники гарантованого боргу за проектом  «Оновлення міського електротранспорту м. Одеси»  (станом на кінець бюджетного періоду):
- станом на 31 грудня 2017 року – 216 000,0 тис.грн;
- станом на 31 грудня 2018 року – 194 400,0 тис.грн.




Керуюча справами						                   О. Оніщенко

