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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.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРОМАДЯН
ГУСЯТИНСЬКОЇ ОТГ



Бюджет для громадян розроблено з метою доступно роз-

повісти мешканцям Гусятинської громади про доходи та ви-

датки селищного бюджету. Інформація, подана в цьому до-

кументі, може сприяти залученню мешканців до контролю за 

прозорістю бюджетних коштів, а також залученню громадян 

до обговорення їх використання. Гусятинська селищна рада 

на своїй офіційній сторінці створила рубрику «Бюджет», в якій 

оприлюднила рішення про затвердження бюджету. Якщо у вас 

виникли додаткові запитання, можете використовувати кон-

такти, надані на останній сторінці.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ

ВСТУП



БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ГУСЯТИНСЬКОЇ ОТГ 

ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ

Бюджетний процес – це встановлений законодавством по-

рядок складання, розгляду, затвердження бюджетів та їх вико-

нання.

Загальний фонд – кошти переважно витрачаються на захище-

ні статті: зарплати, нарахування на зарплати, енергоносії та інші.

Спеціальний фонд – його кошти витрачаються на харчуван-

ня дітей у садочку (за батьківські кошти), капітальні видатки, при-

дбання обладнання, будівництво, ремонт, реконструкцію.

ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) – податок, який 

сплачують наймані працівники у розмірі 18% від заробітньої пла-

ти. 60% цього податку залишається у громаді.

Трансферти – це кошти, які з Державного бюджету переда-

ють місцевому, бувають двох видів: дотації та субвенції.

Дотації – кошти, які держава дає місцевим бюджетам, якщо 

ті мало заробляють, або вилучає, якщо заробляють багато. Наша 

громада заробляє багато коштів від сплати ПДФО (більше, ніж в 

середньому по Україні), тому в нас вилучаються кошти до Держ-

бюджету у формі реверсної  дотації. Водночас держава надала 

нашій ОТГ додаткову дотацію. Вона витрачається на енергоносії  

в закладах освіти та медицини, а також на з/п допоміжних пра-

цівників у сфері освіти та медицини.

Субвенції (медична, освітня, інфраструктурна й інші) – 

кошти, які Держбюджет передає місцевим на виконання деле-

гованих повноважень (освіта, медицина). Ці кошти можна вико-

ристовувати тільки за певним призначенням (наприклад, освітня 

субвенція на оплату праці вчителів).



ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ



КУДИ ЙДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ



КУДИ ЙДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ. ВИДАТКИ НА ОСВІТУ

ВИДАТКИ НА ШКОЛИ ТА САДОЧКИ 
У РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ВИДАТКИ НА САДОЧКИ

ВИДАТКИ НА ШКОЛИНайбільші видатки у  сфері освіти за 2018 рік йдуть на шко-

ли – 17,8  млн. грн та на дитячі садочки – 7,83 млн. грн. 



КУДИ ЙДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ



У 2018 році заплановано наступні видатки за рахунок бю-

джету розвитку:

1) Реконструкція водопостачання в с. Вільхівчик  Гусятин-

ської об’єднаної територіальної громади Тернопільської об-

ласті – 893 355 грн.

2) Закупівля медичного обладнання для КП “Гусятинська 

бальнеологічна лікарня” – 224 621 грн.

3) Монтаж системи припливно-витяжної вентиляції на 

першому поверсі КП “Гусятинська бальнеологічна лікарня” 

– 300 000 грн.

4) Виготовлення та 

монтаж ємкостей для 

зберігання води у під-

вальному приміщенні 

КП “Гусятинська баль-

неологічна лікарня” – 

400 000 грн.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ/ПРОЕКТІВ ЗА ОКРЕМИМИ ГАЛУЗЯМИ

Контактна інформація

Адреса: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, селище Гусятин, провул. Героїв Майдану, 1 

Контактні телефони: +380 3557 2-15-28; +380 3557 2-11-92

На сайті  нашої громади є розділ «Бюджет» де постійно оновлюється інформація про доходи  

та видатки селищного бюджету. Перейти до нього Ви можете за посиланням: http://hsr.gov.ua/byudjet.html
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