
ДЛЯ ГРОМАДЯН
ЧАПЛИНСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ЯК КОЖЕН ГРОМАДЯНИН 
МОЖЕ ВПЛИВАТИ НА ФОРМУВАННЯ 
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ?

Бюджет для громадян - розроблений для того, щоб у
зрозумілій формі донести Вам інформацію про те, як
громада 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 Чаплинської ОТГ про бюджет громади на 2018 рік.

БЮДЖЕТ



ШАНОВНІ 
МЕШКАНЦІ 
ЧАПЛИНСЬКОЇ
ГРОМАДИ!

ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ 
Місцевий бюджет  – це фонд фінансових 
ресурсів, що мобілізуються й витрачаються на 
відповідній території. Система місцевих 
бюджетів є в усіх країнах світу. Проте її розвиток 
і функції зумовлені низкою національних 
політичних, економічних та інших факторів. 
Найбільший вплив мають економічні та 
політичні фактори.

Доходи бюджету  – це податкові, неподаткові та 
інші надходження на безповоротній основі, 
справляння яких передбачено законодавством 
України (включаючи трансферти, плату за 
надання адміністративних послуг, власні 
надходження бюджетних установ).

Доходи бюджету класифікуються за такими 
розділами:

1) податкові надходження;

2) неподаткові надходження;

3) доходи від операцій з капіталом;

4) трансферти.

Міжбюджетні трансферти – це кошти, які 
безоплатно і безповоротно передаються з 
одного бюджету до іншого. Перелік 
міжбюджетних трансфертів, які можуть 
передбачатися у державному бюджеті для 
місцевих бюджетів, визначено ст. 97 
Бюджетного кодексу України. Обсяги 
міжбюджетних трансфертів щорічно 
затверджуються законом про державний 
бюджет і надаються місцевим бюджетам, які 
мають взаємовідносини з державним бюджетом 
– обласні бюджети, бюджети міст обласного 
значення, бюджети об’єднаних територіальних 
громад, що створюються згідно із законом та 
перспективним планом формування територій 
громад, районні бюджети.

Видатки - це кошти, що спрямовуються на 
здійснення програм та заходів, передбачених 
відповідним бюджетом, за вийнятком коштів на 
погашення основної суми боргу та повернення 
надміру сплачених до бюджету сум. Витрати 
бюджету - це видатки бюджету та кошти на 
погашення основної суми боргу.

Бюджет для громадян це документ, який забезпечує 
участь громадян у процесі          формування бюдже-
ту, служить інструментом прозорого використання 
публічних коштів, надає можливість участі громадян 
у процесах бюджетування.
Бюджет для громадян складається з інформації про 
бюджет, яка надана простою та доступною мовою, 
зрозумілою звичайному громадянину, з включенням 
візуальних елементів, які спрощують сприйняття 
інформації.
 Бюджет для громадян є одним з основних інстру-
ментів, які можуть використовувати органи держав-
ної влади та місцевого самоврядування для забез-
печення прозорості та участі громадян. 
В Бюджеті для громадян Чаплинської ОТГ на 2018 
рік основна увага приділена структурі бюджету 
громади, принципам його наповнення та викори-
стання. В ньому зазначені ключові стратегічні 
напрямки розвитку громади; структура доходів та 
видатків бюджету взагалі, його загального фонду та 
бюджету розвитку. Надано пояснення ключових 
термінів, які використовуються в бюджетному 
процесі.
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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

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
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЧАПЛИНСЬКОЇ ОТГ

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ НА 2018 РІК:

Розвиток освіти

Благоустрій територій

ремонт доріг: освітлення: В тому числі:

60071,4 
85364,3

5557,3
3828,2

2697,5
4628,7

2771
2150

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

Організація благоустрою населених пунктів

1904,5

4628,7

3828,2

тис.грн.

85364,19 

5584,46

3514,57 

тис.грн.

13721,322

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн. тис.грн.

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Освіта 

Культура та спорт

Соціальні послуги

СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК:  КУЛЬТУРА, СПОРТ, ОСВІТА, СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ:

Забезпечення діяльності селищної ради

ДОБРОЧЕСНА ВЛАДА: 

2017

2018



ЗВІДКИ В 
БЮДЖЕТІ ГРОШІ4

Власні   надходження  

Базова дотація  

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Інші дотації та субвенції 

Всього

55 997,0

4 210,9

29607,1

12919,0

20475,5

123 209,5

тис.грн.
СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 

КЛЮЧОВІ ПОДАТКИ

Основні платники податку на доходи фізичних осіб: 

СТОВ «Нива»
ПП «Органік сістемс»
ТОВ «АП Зоря- Юг»
ПП «Рін-Агро»
ТОВ «Ін Терра Чаплинка» 
ТОВ «Сіна»
ПРАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл»
ПСП «Альфа-Агро»
ПП «Красна Поляна-Агро- 2007»
ФГ «Чаплинське»

Основні платники по єдиному податку: 

ПрАТ  «Юкрейніан Кемікал Продактс»
СФГ «Ветров» 
ТОВ «Торговий дом «Зоря-Плюс»»
ТОВ «ТОВ «Агроінвестор» 
ТОВ «АП Зоря-Юг»
ТОВ «Сивашенергопром»
ТОВ «Ін терра Чаплинка»
ТОВ «СК Петроліум»
ПП «Ділан» 
ТОВ «Пантера ЛТД»

13,23 %
8,9 %
5,11 %

2,47 %
1,74 %
1,64 %

0,88 %
0,88 %
1,08 % 
0,77 %

Основні платники по платі за землю: 

Прогноз власних надходжень до загального фонду бюджету на  2018 рік, порівняно із  2017 роком
збільшено на 11799,6 тис грн або на  26,7%. 

Основним  податком власних надходжень бюджету є податок на доходи фізичних осіб.
Він становить 50,7% доходів загального фонду на 2018 рік. 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників також є бюджетоутворюючим, і  складає 
приблизно 23,0% запланованого бюджету

Надходження  по платі за землю складають 16,4% в загальній сумі надходжень по податках та зборах, 
які очікуються в 2018 році.

Комунальна установа «Фінансово-господарська група
з централізованого обслуговування
ПП «Органік Сістемс»  
Чаплинська райлікарня
Чаплинське управління водного господарства
Чаплинський районний  енергозбуд і електромереж «Херсонобленерго»
ЗАТ «Фрідом Фарм» 
ПРАТ «Чаплинський МСЗ»
ТОВ «АП Зоря-Юг»
СТОВ «Нива»

14,66 %

10,05 %

5,91 %

5,17 %

4,84 %

2,92 %

2,78 %

2,73 %

2,51 %

16,26 %
12,46 %
12,33 %
10,72 %
10,09 %

9,43 %
8,47 %
4,82 %

3,7 %
3,1 %



КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ 
З БЮДЖЕТУ5

На заробітну плату із нарахуваннями
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Інші поточні видатки

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності селищної ради та її підрозділів

10231,56
781,0

708,80

тис. грн
11721,3

Доброчесна влада, утримання органів місцевого самоврядування

На заробітну плату із нарахуваннями
Продукти харчування
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Інші поточні видатки

ключові напрямки витрат: дошкільна освіта -18612,1 тис.грн.; середня освіта - 56364,4 тис.грн.; 
позашкільні заклади - 2880,45 тис.грн.; спеціальна освіта закладів естетичного виховання - 
1991,31 тис.грн.; методична діяльність - 560,8 тис.грн.; оздоровлення дітей - 426,93 тис.грн.; інші 
заклади та програми – 4528,2 тис.грн. 

65855,8
3154,0
7923,9
3760,0

тис. грн

80693,7Освіта

На заробітну плату із нарахуваннями
Продукти харчування
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Виплати населенню (одноразові виплати воїнам АТО, онкохворим тощо)

ключові напрями витрат: виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом –
90,0 тис.грн.; забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не 
здатні до самообслуговування -2059,45 тис. грн.; утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 992,45 тис.грн.; організація та проведення громад-
ських робіт – 100,0 тис.грн.; 

2924,3
10,8

118,8
693,6

тис. грн

3906,5Соціальний захист 

СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ.

Виконання інвестиційних проектів

Відновлення автомобільних доріг

Забезпечення діяльності селищної ради

Розвиток освіти

Розроблення схем планування та забудови території

Розвиток культури та спорту

Підтримка підприємств комунальної форми власності

Водопостачання

Виконання заходів за рахунок цільових фондів

Заклади з надання соціальних послуг

Заходи з благоустрою

Всього

5,074

4,43

2,0

1,728

0,8

0,312

0,3

0,245

0,15

0,035

0,022

15,096

млн грн



5373,3

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСУВАННЯ 
ЗАХОДІВ/ПРОЕКТІВ ЗА ОКРЕМИМИ ГАЛУЗЯМИ6

На заробітну плату із нарахуваннями
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Інші поточні видатки

Ключові напрями витрат: забезпечення діяльності бібліотек – 1124,9 тис.грн.; забезпечення 
діяльності музеїв i виставок – 125,02 тис.грн.; забезпечення діяльності палаців i будинків культу-
ри, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 3115,7 тис.грн. 

3087,9
880,7
116,9

тис. грн

4085,5Культура

На заробітну плату із нарахуваннями
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Фінансування діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону - 257,3 тис.грн.

128,7
128,6

тис. грн

257,3Фізична культура та спорт 

На заробітну плату із нарахуваннями 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 
Інші поточні видатки
Поточні трансферти підприємствам

2316,8
461,3

2147,4
447,8

тис. грн

Житлово-комунальне господарство

8456,9
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 
Організація благоустрою населених пунктів 

4628,7
3828,2

тис. грн

Економічна діяльність

Капітальний ремонт частини фасаду та приміщень Будинку культури за адресою: 
вул. Шкільна, 45, с. Кучерявоволодимирівка, Чаплинський район, Херсонська область. 

Капітальний ремонт артезіанської свердловини №18-255 за адресою:
вул. Урожайна, 3а, с. Скадовка, Чаплинського району, Херсонської області. 

Капітальний ремонт вуличного освітлення частково вул. Тимошенко, частково вул. Візгіна від ТП425
в с. Першокостянтинівка Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області. 

Капітальний ремонт вуличного освітлення частково вул. Тимошенко, частково вул. Візгіна від ТП428
в с. Першокостянтинівка Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області.   

Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Миру в с. Першокостянтинівка
Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області.  

Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Зелена, вул. Степова, вул. Яблунівська
в с. Андріївка Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області.  

Капітальний ремонт вуличного освітлення частково вул. Миру в с. Магдалинівка
Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області. 

Капітальний ремонт частини фасаду сільського будинку культури ім. Т. Г. Шевченко в с. Магдалинівка,
Чаплинського району, Херсонської області.

Капітальний ремонт вуличного освітлення частково вул. Пушкіна від ТП391 в
с. Червона Поляна Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області. 

Капітальний ремонт вуличного освітлення частково вул. Шкільна, частково вул. Степова, частково вул. Соборна в с. 
Червона Поляна Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області.   

Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Вишнева від ТП375 в с. Червона
Поляна Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області. 

Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Кримська, вул. Миру, вул. Українська, частково вул. Таврійська, 
частково вул. Степова, частково вул. Гагаріна, частково вул. Торгова в с. Балтазарівка Чаплинської селищної ради 
Чаплинського району Херсонської області. 

Капітальний ремонт вуличного освітлення частково вул. Торгова, частково вул. Чорноморська, частково вул. Садова, 
частково вул. І. Кудрі, частково вул. Таврійська в с. Балтазарівка Чаплинської селищної ради Чаплинського району 
Херсонської області. 

Реконструкція частини приміщень кінотеатру під розміщення ЦНАПу Чаплинської селищної ради
за адресою: вул. Паркова, 30а, смт Чаплинка, Чаплинський район, Херсонська область. 
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Перелік проектів інфраструктурної субвенції на 2018 рік



КОНТАКТИ ДЛЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

Чаплинська селищна рада: 

Адреса: 75200, Херсонська область, Чаплинський 
р-н., смт. Чаплинка, вул. Паркова, 40

Телефони: 38(05538)21541, 38(05538)21465

E-Mail адреса: chap-rada@chapl.gov.ua

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.

«Вуличні спортивні тренажери у селах Скадовка, Червона Поляна, Кучерявоволодимирівка» 

«Заміна місць для сидіння на спортивному стадіоні «Освіта» в смт Чаплинка». 

Створення спортивної інфраструктури на території Чаплинської селищної ради : проект розрахований на 3 роки: 

418 696, 42 грн.

328 500 грн.

9 600 000 грн.

Загальний бюджет проекту:

Внесок програми DOBRE:

Внесок програми DOBRE: 208 500 грн

кошти ДФРР 8 640 000 грн

354 696, 42 грн внесок громади63 000 грн.

внесок громади120 000 грн.

кошти місцевого бюджету 960 000 грн.

Загальний бюджет проекту:

Перелік проектів програми DOBRE
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність

Проект регіонального розвитку, що може реалізуватися
за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку


