
ДЛЯ ГРОМАДЯН 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
АСКАНІЯ-НОВА

ЯК КОЖЕН ГРОМАДЯНИН
МОЖЕ ВПЛИВАТИ 
НА ФОРМУВАННЯ
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ?

Бюджет для громадян розроблений для того, щоб 
у зрозумілій формі донести Вам інформацію про те, 
якгромада отримує та витрачає кошти. Бюджет для 
громадян служить інструментом підвищення рівня 
прозорості використання публічних коштів та 
сприяє участі громадян в процесах бюджетування

Цю листівку розроблено для всебічного 
інформування мешканців ОТГ Асканія-Нова 
про бюджет громади на 2018 рік.

БЮДЖЕТ



ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ 
ОБ’ЄДНАНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ 
АСКАНІЯ-НОВА!

ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ 
Бюджет – збалансований план доходів і 
видатків громади на рік. 

Міжбюджетні трансферти – кошти, які 
безоплатно і безповоротно передаються з 
одного бюджету до іншого;

Дотація – доплата з державного бюджету, яка 
допомагає збалансувати бюджети нижчих 
рівнів. Або іншими словами безвідплатна, 
безповоротна допомога з бюджету вищого 
рівня бюджету нижчому, яка не має цільового 
характеру та надається у випадку перевищення 
видатків над доходами.

Субвенція – це форма грошової допомоги 
місцевим бюджетам із державного, яка 
призначена для конкретно визначеної 
цілі/цілей.

Бюджет розвитку – це доходи і видатки 
місцевого бюджету, які утворюються і 
використовуються для реалізації програм 
соціально-економічного розвитку, зміцнення 
матеріально-фінансової бази. Це складова 
частина спеціального фонду місцевого бюджету, 
яка надає можливості громаді зробити 
покращення інфраструктури.

Податки – Місцеві податки – це платежі, які 
спрямовуються виключно до бюджету місцевого 
самоврядування. 

Цільові фонди – це сукупність грошових 
надходжень, які затверджуються відповідною 
місцевою радою та використовуються для 
фінансування конкретних цільових програм і 
заходів.

Представляємо вашій увазі бюджет для 
громадян, який ми розробили доступною 
мовою для підвищення прозорості та 
відкритості бюджетного процесу нашої 
громади та підвищення рівня довіри і 
створення можливостей для взаємодії 
громадян та місцевої влади. В документі, ми 
намагалися забезпечити подачу доступної 
відповідної інформації для різних цільових 
груп, що проживають в нашій громаді, що 
допоможе залучити населення до прийняття 
рішень, що в свою чергу сприятиме 
зростанню ефективності бюджетних витрат, 
цільовому використанню бюджетних коштів.
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БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ
Бюджетний цикл - це період від етапу формування проекту бюджету на наступний рік і до 
затвердження звіту про його виконання. Тривалість циклу складає понад два роки і охо-
плює всі стадії бюджетного процесу. Тобто, це час від початку планування бюджету на 
наступний рік владою громади і до звітування про результати виконання бюджету. 

ОСНОВНІ ЕТАПИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
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Травень – жовтень
СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ МІСЦЕВОГО 
БЮДЖЕТУ
1. Запити на інформацію та пропозиції про доходи і 

видатки (через депутатів та громадські організації)
2. Подання пропозицій до проекту бюджету (через 

головних розпорядників).
3. Участь у погоджувальних нарадах.
4. Участь у роботі дорадчих органів з питань бюджету 

та фінансів та експертних зустрічах та нарадах з 
зацікавленими сторонами з питань бюджету

Листопад – 25 грудня
РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ 
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 
1. Ініціювання бюджетних слухань
2. Участь у бюджетних слуханнях та 

консультаціях з обговорення 
проекту бюджету після його 
оприлюднення

3. Відвідання засідань бюджетної 
комісії, де обговорюється проект 
рішення про місцевий бюджет 

4. Відвідання сесії місцевої ради  на 
якій розглядалося питання 
прийняття місцевого бюджету

5. Сприяння поширенню проекту 
бюджету – «перепости», допомога в 
розповсюдженні друкованих 
джерел по проекту бюджету або 
щойно затвердженого бюджету

Січень-15 березня 
наступного року
ПІДГОТОВКА ТА РОЗГЛЯД 
ЗВІТІВ ПРО ВИКОНАННЯ 
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
1. Відвідання та обговорення 

публічного звіту про 
виконання бюджету

2. Відвідання сесії із 
затвердження річного 
бюджетного звіту

3. Ініціювання та участь у 
громадському аудиті, аналіз 
ефективності і 
результативності бюджетних 
програм  

4. Співпраця зі ЗМІ у частині 
громадської оцінки виконання 
бюджету

Січень - грудень
ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
1. Подання проекту до бюджету участі громади
2. Голосування за проекти 
3. Відвідування сесій ради з уточнення бюджету та з 

окремих питань
4. Участь в сесіях ради з окремих бюджетних питань
5. Вивчення та обговорення квартальних звітів про 

виконання бюджету
6. Ініціювання та участь в громадському моніторингу 

доходів і видатків місцевого бюджету



СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
РОЗВИТКУ, ПРОГНОЗИ ТА ПРІОРИТЕТИ 
РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ ОТГ ВИГЛЯДАЄ ТАК 
(СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2017 Р.): 

В 2016 році селища Іллінка, Питомник, Молочне, 
Комиш, Новий Етап, а також село Маркеєв, та смт 
Асканія-Нова вирішили взяти відповідальність за 
свій розвиток та утворили об’єднану територіальну 
громаду з центром смт Асканія-Нова. 

Для наглядного орієнтиру розвитку та створення 
умов для повноцінного функціонування об’єднаної 
громади в 2017 році було розроблено та затвер-
джено План соціально-економічного розвитку 
об’єднаної територіальної громади Асканія-Нова, 
який діятиме до 2019 року. У цій головній, загальній 
програмі, власне, і описується ситуація в громаді, 
наявні проблеми, шляхи їхнього вирішення та вар-
тість заходів, які планується вживати. 

Реалізація заходів програми допоможе підвищити 
якість життя населення, приведе до позитивних 
зрушень в економіці, та підвищить її конкуренто-
спроможність. План визначає цілі, завдання та 
основні заходи економічного і соціального розвит-
ку об’єднаної територіальної громади Асканія-Но-
ва селищна рада на 2017 — 2019 роки.

Громада Асканія-Нова має унікальне географічне 
місце розташування. Однакова близькість до Азов-
ського та Чорного морів, 40 кілометрів до Лемурій-
ського озера, наближеність до Кримського півос-
трова (35 км). У громаді проживає 5644 тис. Насе-
лення: Асканія-Нова 3143 (адм. центр), Маркеєв - 
701 (приєднана громада), Комиш - 94 чол., Питом-
ник - 718 чол., Новий Етап - 28 чол., Іллінка - 398 
чол., Молочне – 562 чоловік.

Вся громада має  протяжність доріг 79,8 кілометрів. 
Південна межа громади проходить по кордону з АР 
Крим та Присіваською ОТГ, на сході межує з с. Чка-
лове та Тавричанка - на півночі, на заході – з Хрис-
тівською ОТГ. Територія громади складає 27178,84 
га., або 271.7884кв. км 

Щільність населення в громаді  на 1 км2 складає 17 
осіб. Однак, якщо говорити про статистичні показ-
ники демографічної ситуації в громаді, то за остан-
ні роки характерні: різке зменшення народжувано-
сті та збільшення смертності і відсутність природ-
ного приросту. Так за минулий 2016 рік померло – 
73 людини, а народилося – 24; постаріння населен-
ня, збільшення «навантаження» на працездатну 
його частину; інтенсифікація міграційних процесів, 
особливо трудових. 

Разом з тим, слід зазначити, що вся інфраструктура 
громади потребує суттєвого покращення, оскільки 
від соціальних об’єктів в громаді залежить добро-
бут жителів, задоволеність послугами та тим самим 
підвищення економічної привабливості громади 
для туристів. 

Тож, найголовнішим соціальним завданням грома-
ди, що відображене в Програмі соціально-еконо-
мічного розвитку її реконструкція: водомережі, 
водовідведення (каналізації, очисних споруд),  
дорожнього полотна та енергонезалежність і енер-
гоефективність освітнього округу.

Отже, чисельність дітей в структурі населення 
загрозлива – трохи більше 11%. Асканія-Нова – 
доволі стара за віком громада. Відповідно – 
високий відсоток мешканців пенсійного віку.

дітей дошкільного віку

дітей шкільного віку

Молодь до 35 років

середнього віку – до 59 років

старшого віку – понад 60 років

КАТЕГОРІЇ

184

449

1575

1872

1564

3,26%

01.01.2017

27,71%

33,17% 27,9%

7,96%

3



ЗВІДКИ В 
БЮДЖЕТІ ГРОШІ

Бюджет Асканія-Нова наповнюється з чотирьох 
основних джерел – податкові та неподаткові над-
ходження, цільові фонди та трансферти.

Якщо із податками все зрозуміло, то до неподат-
кових надходжень належать всілякі адміністра-
тивні збори та платежі, державне мито, надхо-
дження від штрафів та фінансових санкцій тощо. 

Трансфертами називаються кошти, що переда-
ються з державного до місцевих бюджетів у 
вигляді дотацій, субсидій, субвенцій тощо. 

Однак, все ж таки більшу частину бюджету Аска-
нія-Нова становлять трансферти, що складає 57,0 
% від загального обсягу селищного бюджету.

Якщо говорити про фінансовий стан, то бюджет 
громади складає 36 млн.  262 тис. 908 грн., з них 
загальний фонд – 35 млн. 733 тис. 668 грн., спеці-
альний фонд – 529 тис. 240 грн. 

Офіційні трансфери з державного бюджету склада-
ють 16 млн. 764 тис. 500 грн., офіційні трансфери з 
обласного бюджету складають 3 млн. 451 тис. 146 
грн., офіційні трансфери з районного бюджету 
складають 150 тис. 742 грн., власні надходження – 
15 млн. 896 тис. 520 грн. 

Власні доходи за 2018 рік Асканія-Нова селищної 
ради складають 15 млн. 896 тис. 520 грн., які на 12,8 
% більше в порівнянні з прогнозованими доходами 
об’єднаної громади на 2017 рік. За перше півріччя 
2018 року перевиконання бюджету становить 133,8 
тисячі гривень, або 2% від запланованих обсягів.. 
Відповідно, можна стверджувати, що бюджет об’єд-
наної територіальної громади Асканія-Нова 
селищна рада є спроможним для подальшого 
розвитку.

Податки  

Неподаткові надходження
(адміністративні збори, мита і тп)

Цільові фонди

Офіційні трансферти 
(дотації, освітня та медична субвенція)

ВСЬОГО

13067,3

1002,4 

22,8

25674,7

39767,2 

2017 р.тис.грн.

15325,3

558,6 

12,6

20366,4

36262,9

ЗВІДКИ ГРОШІ В 
ОТГ АСКАНІЯ-НОВА 
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2018 р.

Податок та збір на доходи фізичних осіб

Акцизний податок  

Податки на майно (нерухоме майно, земля, транспортні засоби)

Туристичний збір

Єдиний податок  

Екологічний податок

Всього податкових надходжень

6109,3

125,5

4554,3

5,5

4530,7

12,6

15337,9

тис.грн.

ЯКІ ПОДАТКИ 
МИ СПЛАЧУЄМО 

Базова дотація 

Дотація на утримання закладів 
охорони здоров'я та закладів освіти

Субвенції (освіта, медицина) 

Субвенції з обласного бюджету 
(Нова українська школа, відшкодування вартості лікарських 
засобів, залишок коштів освітньої субвенції та інше)

ВСЬОГО отримуємо від держави

3455,7

3073,6

13308,8

528,3

20366,4

тис.грн.

ЯКІ ГРОШІ МИ 
ОТРИМУЄМО ВІД ДЕРЖАВИ



Основні напрямки, куди йдуть з місцевого бюджету – 
це освіта, культура, медичні установи, утримання 
місцевої влади, соціальна сфера, ЖКГ та благоустрій, 
а також безпека.   

Зарплата з нарахуваннями
Енергоносії
Інші видатки

Розподіл видатків ОТГ 
Асканія - Нова на 2018 рік

КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ 
З БЮДЖЕТУ5

Державне управління

Охорона здоров’я

Освіта

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Культура і мистецтво

Фізична культура і спорт

Забезпечення діяльності 
водопровідно-каналізаційного господарства 

Організація благоустрою населених пунктів

Відшкодування різниці між розміром ціни 
(тарифу) на житлово-комунальні послуги та 
розміром економічно обгрунтованих витрат 
на їх виробництво

Реконструкція освітніх установ та закладів

Розроблення містобудівної документації

Утримання та розвиток автомобільних доріг

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Природоохоронні заходи

Резервний фонд

Програма «Власний дім» по Асканія-Нова 
селищній раді на 2018 рік

Міжбюджетні трансферти 
(надання медичної субвенції та додаткової дотації на 
утримання вторинної медицини, передача іншої субвенції 
на співфінансування районних програм)

5518,9

2001,5

21462,2

799,8

579,2

989,7

600,0

1449,2

280,1

270,0

387,5

126,0

65,4

70,3

47,3

10,0

50,0

4930,7

Видатки 
всього

Разом: 39637,8 24193,8 / 2168,9 / 13275,1

тис.грн.

4399,8 / 150,1 / 969,0

1211,7 / 38,2 / 751,6

16262,1 / 1867,3 / 3332,8

497,0 / 302,8

366,4 / 36,7 / 176,1

531,4 / 7,8 / 450,5

600,0

855,1 / 68,8 / 525,3

280,1

270,0

387,5

126,0

65,4

70,3

47,3

10,0

50,0

4930,7



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ/ПРОЕКТІВ
ЗА ОКРЕМИМИ ГАЛУЗЯМИ

Важливою складовою місцевого бюджету є також і бюджет розвитку, який також є інструментом реалізації 
інвестиційних та інноваційних інфраструктурних проектів органів місцевого самоврядування. Переважно, 
фінанси з цього бюджету спрямовуються на капітальний ремонт, розбудову та реконструкцію об’єктів місце-
вої соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства та формують місцеву інфраструк-
туру громади Асканія-Нова.

Окрім бюджету розвитку, програмою соціально-економічного розвитку Асканійської громади передбачено 
низьку заходів капітального та поточного ремонту об’єктів комунальної власності громади. Такі заходи 
фінансуються спільно з державного бюджету та бюджету нашої громади. 

Розробка містобудівної документації

Реконструкція ринку

Створення міні-бази з переробки с/г відходів на тверде паливо

Підтримка організацій власників великої рогатої худоби, овець, кіз 
(Програма «Проведення перезакладання книг по господарського обліку 
та перепесу худоби у домашніх господарствах» на 2018р та інше)

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць (тротуарів)

Заходи із запобігання та зберігання екологічної безпеки у громаді: 

� запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;

� запобігання забруднення навколишнього природного середовища;

Організація благоустрою території громади

Придбання стоматологічної установки в амбулаторію 

Програми соціального спрямування:

� Поховання померлих без рідних та невідомих громадян громади;

� матеріальна допомога незахищеним верствам населення;

� опіка ветеранами;

� соціальна допомога (надання соціальних послуг / обслуговування)

Охорона громадського порядку 

Культурні заходи

Спортивні заходи

Розвиток спортивних секцій в громаді 

Створення молодіжного центру на базі гімназії в Асканії-Нова

Створення ЦНАП

Ремонт будинку селищної ради: конференц-зал, пристосування будівлі 
до потреб осіб з особливими потребами

387,459
381,762
587,208
5,246 +

700,0
112,727
65,4
47,327
1449,207 
169,295 
675,643
12,440
153,620
5,0
504,583
70,272 
90,0 
35,0
989,7 
255082,60
50,0
190,0

0 / 387,459+

0 / 131,291

466,4 / 120,608

0 / 5,246 +

700,0 / 0

0 / 112,727

0 / 65,4

0 / 47,327

0 / 1449,207 

82,42  / 82,42 

0 / 675,643

0 / 12,440

0 / 153,620

0 / 5,0

0 / 504,583

0 / 70,272 

0 / 90,0 

0 / 35,0

0 /  989,7 

0 / 42161,23

0 / 50

0 / 190

придбання комп’ютера 1 шт.
принтера-ксерокса 1 шт
офісні меблі
капітальний ремонт системи опалення Відділу освіти, культури, спорту і туризму
мультимедійний проектор 5 шт
ноутбук 5 шт.
smart дошка 5 шт
ламінатор 5 шт
надання фінансової підтримки комунальним підприємствам
реконструкція та реставрація приміщення харчоблоку ОЗНВК «Асканія-Нова»
містобудівна документація

15,0
10,0
14,0
56,2
90
65,0
180,0
22,5
78,7
270,0
387,4
тис. грн

тис. грнтис. грнОб’єкт 
Всього

1188,8 Бюджет розвитку громади передбачений на 2018 рік
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КОНТАКТИ ДЛЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

Адреса: 75230, Херсонська обл., 

Чаплинський р-н, с-ще Асканія-Нова, 

вул. Соборна, буд. 28

Час роботи: пн-пт 8:00-17:00

E-Mail адреса: a-nova_sr@i.ua

Контактні телефони: 05538 6-12-33

Підготовка та друк цього видання стали можливими завдяки щирій підтримці американського народу, 
наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Глобал Ком’юнітіз 

(Global Communities) і не обов’язково відображає точку зору USAID чи уряду Сполучених Штатів.


