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Пояснювальна записка до рішення районної ради 
«Про районний бюджет Роменського району на 2022 рік»

Районний бюджет Роменського району на 2022 рік сформовано з урахуванням чинних на сьогоднішній день вимог Бюджетного і Податкового кодексів України, з урахуванням прийнятих законодавчих змін, Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та обсягів міжбюджетних трансфертів.
Інформація  про соціально-економічний стан в Роменському районі у 2021 році 
Промисловість. На території району розташовано та працює 18 промислових підприємств, зокрема: ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина», ПрАТ «Компанія Кобзаренка», ТОВ «Ласий кошик», ТОВ «Роменський завод продтоварів», ТзДВ «Роменська ГТФ», ТОВ «Таланпром», ПП «Спецкомплект», ПП «Будрезерв», ТОВ «Кондор», ДП ДАК «Хліб України», «Роменський комбінат хлібопродуктів», Філія «Роменський молочний комбінат» ПП «Рось» ДП «Мілкіленд-Україна», ПрАТ «Філія з іноземними інвестиціями «Слобожанська будівельна кераміка» (с. Плавинище), Підприємство «Роменської виправної колонії №56», ВП «Агросистема Плюс», Андріяшівський хлібзавод, ВП Андріяшівський елеватор, ПАТ Миронівський хлібопродукт, ТОВ «Полтава молпрод». 
Сільське господарство. Агропромисловий комплекс Роменського району налічує 98 сільськогосподарських підприємства та 183 фермерських господарств.
Наявність сільськогосподарських угідь (землі комунальної власності ) станом на 01.11.2021 року по Роменському району становлять 16711,37 га, у тому числі ріллі – 14989,63 га, сінокоси-1595,36 га, пасовища-126,38 га. 
Станом на 01.11.2021 року поголів’я великої рогатої худоби у підприємствах Роменського району налічується 11565 голів - в т.ч. корів 4223 голів; свиней налічується -2617 голів; птиці свійської налічується -190,2 тис.голів.
У районі діє 5 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи: СОК «Агрополісервіс», СОК «Роменське джерело», по обробітку землі в смт Недригайлів та с. Хоружівка , «Анжеліка-Мілк» в смт Липова Долина.
Споживчий ринок та цінова ситуація. Станом на 01.11.2021 року середні роздрібні ціни на основні продукти харчування в районі становлять: хліб із суміші борошна коштує 16 гривень за кг, борошно – 19,0 гривні за кг, цукор – 24,0 гривні за кг, олія соняшникова – 65,0 гривні за кг, яйця курячі – 35,0 гривні за 10 штук, молоко – 25,0 гривні за літр, масло вершкове – 210,0 гривні за кг, ковбаса варена першого сорту – 145,0 гривні за кг).
Середній тариф на послуги станом на 01.11.2021 складає:
- Роменська ТГ з водопостачання -25,68 гривні за 1 куб. метр, з водовідведення – 26,68 гривні за 1 куб. метр;
- Липоводолинська ТГ з водопостачання -23,28 гривні за 1 куб. метр, з водовідведення – 30,54 гривні за 1 куб. метр;
- Недригайлівська ТГ- з водопостачання -10,89 гривні за 1 куб. метр, з водовідведення – 37,39 гривні за 1 куб. метр
Очікувані надходження районного бюджету до кінця 
бюджетного року
За попередніми розрахунками очікувані надходження власних доходів загального фонду районного бюджету складуть 205,2 тис грн, або 389,4 % до затверджених  з урахуванням змін річних обсягів. 
По доходах загального фонду невиконання прогнозується по іншій субвенції з місцевих бюджетів на суму близько 20,0 тис грн. Менше від запланованого надійде коштів з бюджетів громад. 
Плати за надання інших адміністративних послуг отримано в сумі 62,5 тис гривень та приведені у відповідність до фактичних надходжень.
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності районної ради склали 34,8 тис гривень, виконання 2091,7% від планових показників (1,7 тис гривень), інших надходженнь надійде 99,9 тис гривень, адміністративних  штрафів та інших санкцій 0,6 тис гривень. 
Районний бюджет Роменського району на 2022 рік
Процес формування районного бюджету Роменського району на 2022 рік розпочався з складання прогнозу районного бюджету Роменського району на 2022-2024 роки, який було схвалено на колегії Роменської районної державної адміністрації 25 серпня 2021 року та затверджено рішенням сесії Роменської районної ради від 27.08.2021 року.
Основними джерелами доходів районних бюджетів, згідно Бюджетного кодексу України можуть бути:
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності районної ради,
дотації та субвенції з інших бюджетів, передані для виконання делегованих, та конкретно визначених ними повноважень
У відповідності до отриманих даних від Роменської районної ради обсяг власних надходжень до районного бюджету на 2022 рік планується в сумі 100 784 гривень.
Трансфертів до загального фонду районного бюджету передбачається отримати 3 878 906 гривень, а саме:
- субвенція з державного бюджету на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень в сумі 1 297 900 гривень; 
- інші субвенції з місцевих бюджетів – 2 581 006 гривень, в тому числі з:
обласного бюджету – 650 200 гривень; 
Роменської міської територіальної громади – 592 906 гривень
Андріяшівської сільської територіальної громади – 977 150 гривень
Хмелівської сільської територіальної громади – 255 250 гривень
Вільшанської сільської територіальної громади – 70 000 гривень
Коровинської сільської територіальної громади – 35 500 гривень
Таким чином дохідна та видаткова частина районного бюджету по загальному фонду обрахована в сумі 3 979 690 гривень.
Видатки по головним розпорядникам коштів передбачені:
Головному розпоряднику коштів районного бюджету – Роменській районній раді на утримання органу місцевого самоврядування – визначені видатки за рахунок власних доходів районного бюджету та субвенції з державного бюджету на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень у сумі 1 398 684 гривень, з яких 1 200 440 гривень на заробітну плату з нарахуваннями, що забезпечує потребу лише на 32 відсотка (незабезпеченість 2 551 157 гривень), 150 400 спрямується на оплату за спожиті енергоносії, або 43 відсотка від потреби. 47 844 гривні направлено на інші поточні видатки.
Даний обсяг бюджетних призначень не дає можливості забезпечити виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами і провести інші вкрай необхідні видатки.
Загальна сума потреби витрат, яка обрахована головним розпорядником коштів складає 4 500 000 гривень, в тому числі видатки на оплату праці з нарахуваннями складають у сумі 3 751 597 гривень або 83,3 відсотків від загальної суми потреби видатків, 350 540 гривень потреба на оплату за спожиті енергоносії.
За рахунок іншої субвенції з бюджетів Роменської (592 906 гривень), Андріяшівської (80 000 гривень) територіальних громад передбачено кошти головному розпоряднику коштів Роменській районній раді на реалізацію Програми фінансової підтримки та здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства «Архітектурно-планувальне підприємство» Роменської районної ради Сумської області на суму 672 906 гривень, на фінансову підтримку на безповоротній основі на покриття збитків по пасажирських перевезеннях. 
Головному розпоряднику коштів районного бюджету – управлінню соціального захисту населення Роменської районної державної адміністрації на реалізацію програми «Соціальна підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших малозахищених верств населення» в сумі – 1 908 100 гривень, за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету та бюджетів територіальних громад району на реалізацію наступних напрямків програми:
на виплату компенсації за проїзд один раз на рік особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  – 27 000 гривень (від Хмелівської ОТГ – 9 000 грн, Андріяшівської ОТГ – 18 000 грн)
на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку – 56 700 гривень (від Хмелівської ОТГ – 11 000 грн, Андріяшівської ОТГ – 3 200 грн. Вільшанської ОТГ – 30 000 грн, Коровинської ОТГ – 12 500 грн)
на відшкодування вартості пільгового проїзду в автомобільному транспорті – 822 000 гривень (від Хмелівської ОТГ – 172 000 грн, Андріяшівської ОТГ – 650 000 грн.)
на відшкодування вартості пільгового перевезення населення залізничним транспортом – 120 000 гривень (від Андріяшівської ОТГ)
на соціальну підтримку осіб похилого віку та інвалідів, які потребують стороннього догляду (виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги) – 177 800 гривень (від Хмелівської ОТГ – 53 000 грн, Андріяшівської ОТГ – 68 000 грн, Вільшанської ОТГ – 40 000 грн, Коровинської ОТГ – 16 800 грн)
на забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – 16 000 гривень (від Андріяшівської ОТГ – 8 000 грн, Хмелівської ОТГ – 8 000 грн)
на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (на надання пільг особам з інвалідністю І – ІІ групи по зору на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, на виплату щомісячної стипендії особам з інвалідністю та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років, тощо) – 506 400 гривень (від Хмелівської ОТГ – 2 250 грн, Андріяшівської ОТГ – 29 950 грн, Коровинської ОТГ – 6 200 грн. обласний бюджет – 468 000 грн) 
на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 158 300 гривень (з обласного бюджету)
на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 23 900 гривень (з обласного бюджету).
Регіональні програми
У межах запланованих видатків по головних розпорядниках коштів районного бюджету у проєкті бюджету на 2022 рік передбачено 2581,006 тис. гривень для фінансування 2 районних програм. 
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