Додаток 8
до рішення дев’ятнадцятої сесії
районної ради сьомого скликання
28 грудня 2018 року № 10-19/VII
Формула щодо розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів
для бюджетів сіл району на утримання
дошкільних навчальних закладів та клубних закладів галузі культури
Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту
для бюджетів сіл (Vosi) на 2019 рік
визначається за такою формулою (Таблиця 1):
Vosi = Vo х (Kod х Di / Dr + Kog х Gi / Gr + Kot х Ti / Tr) ,
де Vo - загальний розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну
освіту, обчислений виходячи із загального обсягу видатків у 2018 році
збільшивши його на 12 %;
Kod - коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей віком до 6 років
(включно), у 2019 році складає 0,5;
Di - загальна кількість дітей віком до 6 років (включно), прикріплених до
дитячого дошкільного закладу ;
Dr - загальна кількість дітей у селах району;
Kog - коефіцієнт застосування впливу фактора кількості груп у дитячих садках,
у 2019 році складає 0,3;
Gi - кількість груп у дитячих садках в i-му селі ;
Gr - кількість груп у дитячих садках у цілому в селах;
Kot - коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують дошкільний заклад, який
визначається за такою формулою у 2019 році, та становив 0,2:
Kot = 1 - Kod - Kog ≥ 0;
Ti - кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад в i-му селі;
Tr - кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад у цілому в селах.
Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру
для бюджетів сіл ( Vk ) у 2019 році
визначається за такою формулою (Таблиця 2):
Vki = Hkk x Ni
де Hkk - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культурно-освітні
послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів
місцевого самоврядування, з розрахунку на одного жителя у 2019 році складає
177,49 грн.;
Ni - чисельність населення ;
Розрахунок зазначених нормативів проводиться за такими формулами:
Hkk = Hk x Kkk,
де Hk - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру,
визначений на рівні 2018 року та збільшений на 12 %;
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Kkk - коефіцієнт частки обсягу видатків бюджетів місцевого самоврядування на
культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які
фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі
бюджетної забезпеченості на культуру в зведеному бюджеті району у 2019 році
становить 0,46.
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