ДЛЯ ГРОМАДЯН
КАМ'ЯНОМОСТІВСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

БЮДЖЕТ
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 Кам'яномостівської ОТГ
про бюджет громади на 2018 рік.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ
КАМ'ЯНОМОСТІВСЬКОЇ
ГРОМАДИ
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ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ
Бюджет — грошове вираження збалансованого
розпису доходів і видатків держави,
адміністративно-територіальної одиниці
(області, району, міста, села), підприємства,
установи за певний період
Міжбюджетні трансферти – кошти, які
безоплатно і безповоротно передаються з
одного бюджету до іншого;
Дотація — доплата з державного бюджету
задля збалансування бюджетів нижчих рівнів;
різновид субсидії. Дотація – це 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.

Одним з основних напрямків розвитку
нашої громади є створення ефективних
механізмів взаємодії влади з
громадянами та забезпечення доступної
інформації з питань бюджету для різних
цільових груп, а також залучення
населення до прийняття рішень.
Для забезпечення формування більш
відкритих і довірливих відносин між
органами влади і населенням ми
підготували цей документ – «Бюджет
для громадян», який розроблено для
підвищення прозорості та відкритості
бюджетного процесу та звідки ви
зможете дізнатись все про бюджет
Кам’яномостівської громади.

Загальний фонд бюджету – складається з
фінансуванням видатків бюджету за рахунок
усіх дохідних надходжень, крім призначених
для зарахування до спеціального фонду.
Містить обсяг надходжень та розподіл видатків
на виконання бюджетною установою основних
функцій.
Спеціальний фонд бюджету – передбачає
предметно-цільове використання бюджетних
коштів за бюджетними призначеннями. Містить
обсяг надходжень на конкретну мету та їх
розподіл на здійснення видатків спеціального
призначення, а також на реалізацію
пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням
установою основних функцій. Не може бути
витрачений не на цільове призначення.
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. Бюджетами місцевого
самоврядування є бюджети територіальних
громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст.
Цільові фонди – це сукупність надходжень, що
використовуються для фінансування конкретних
цільових програм і заходів.
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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 охоплює 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

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

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 - 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
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
РОЗВИТКУ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ
КАМ'ЯНОМОСТІВСЬКОЇ ГРОМАДИ

Кам’яномостівська об’єднана територіальна громада з
адміністративним центром в селищі Кам’яний Міст у
нинішній формі існує більше року. В громаду увійшли:
селище Кам’яний Міст, яке налічує 1425 чоловік, село
Катеринка – 738 чоловік, село Петрівка 56 чоловік, село
Кримка 998 чоловік, село Коломіївка 7 чоловік, село
Кам’яний Міст 1160 чоловік.
Громада вдало з’єднана зі світом: система шляхів з’єднує
її з Миколаєвом та Одесою, у громаді є залізнична станція,
а навіть малий аеродром. Водночас, стан доріг є основною проблемою, якою переймаються мешканці. На території громади загалом розташовано 95 км доріг, з яких 10
км – державні дороги, 18 км – обласні та 60 км – місцеві
дороги. Їх стан дуже поганий, дві важливі частини громади з’єднані лише ґрунтовою дорогою, сезонно майже
непрохідною. На якість доріг скаржаться 72,1% громадян.
У громаді існує велика кількість громадських будівель
(дитячих садків, шкіл, амбулаторій, ФАП-ів, будинків
культури тощо) – здається, що з точки зору кількості та
площі, цей потенціал достатній або навіть занадто великий. Проблема в тому, що ці будинки зведені в той час,
коли іншою була система фінансування та іншими демографічні та культурні потреби. Більшість з них перебуває у
дуже поганому стані, потребує ремонту, застосування
нових методів енергозбереження та адаптації до сучасних санітарних вимог, потреб та можливостей

Бюджетний процес громади супроводжується прийняттям та реалізацією декількох важливих програм, однією
з яких є Програма соціально-економічного розвитку.
Дана програма приймається на певний строк, як правило, на один рік, але буває і на два-три. У цій головній,
загальній програмі, власне, і описується ситуація в
громаді, наявні проблеми, шляхи їхнього вирішення та
вартість заходів, які планується вживати протягом запланованого періоду.
Слід зазначити, що Програма нашої громади базується
на основі аналізу поточної ситуації в господарському
комплексі громади виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків
розвитку населених пунктів Кам’яномостівської громади.
Основною метою Програми, є саме створення умов для
повноцінного функціонування, зокрема через зростання
добробуту і підвищення якості життя населення, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці,
підвищення її конкурентоспроможності, як основи для
збалансованого зростання стандартів та показників
економічного розвитку.

ПЛАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПЕРЕДБАЧАЄ ДОСЯГНЕННЯ
ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ, ЯКІ В СВОЮ ЧЕРГУ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА ПРІОРИТЕТИ, А САМЕ:
ПРІОРИТЕТ 1
Розвиток економіки
Кам’яномостівської
сільської ради;

ПРІОРИТЕТ 2
Високий ступінь
розвитку технічної
інфраструктури;

ПРІОРИТЕТ 3
Підвищення рівня
задоволення соціальних потреб;

ПРІОРИТЕТ 4
Культурний та
духовний розвиток,
патріотичне виховання;

ПРІОРИТЕТ 5
Розвиток
території.

Слід зазначити, що на території Кам’яномостівської сільської ради в галузевій структурі сільського господарства переважає здебільшого агропромисловий розвиток. А тому, переважна частина населення зайнята у сільському господарстві та його переробці. Домінуюча частина працездатного населення зайнята в особистому селянському господарстві.
Якщо ж говорити, про демографічне співвідношення, то на 01.01.2018 року в громаді були такі показники:

ПОКАЗНИК НА 01.01.2018
Чоловіків
Жінок
Кількість молодшого населення від працездатного віку
Кількість населення працездатного віку
Кількість населення старшого від працездатного віку
Кількість народжених
Кількість померлих за звітний рік
Чисельність зареєстрованих безробітних

4437
2055
2382
753
2537
1147
36
103
98

Якщо говорити про основні напрямків реалізації Програми соціально-економічного розвитку громади, то мотивація виходила з того, що через довготривалу експлуатацію доріг громади без проведення капітального та поточного ремонту
унеможливлює наразі повноцінне задоволення потреб населення у товарах i послугах.
Наразі новостворена Кам’яномостівська сільська рада протягом перших двох років об’єднання повинна отримати pecypc
для розробки та реалізації Програм та проектів, покликаних започаткувати соціально-економічний розвиток громади. А
тому, наявний фінансовий pecypc буде спрямовано на організацію виконавчого апарату Кам’яномостівської сільської
ради, а також на розробку та виконання проектної документації, покликаної підвищувати соціальні стандарти життя населення громади, як то ремонт інфраструктурних соціальних об’єктів, послугами яких користуються жителі громади.
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ЗВІДКИ
В БЮДЖЕТІ
ГРОШІ

Відповідно до законодавства, бюджет Кам'яномостівської громади наповнюється з
чотирьох основних джерел – податкові та неподаткові надходження, цільові фонди та
трансферти.
Що стосується податків, то це переважно податок на доходи фізичних осіб, який сплачуть
за всіх працевлаштованих осіб їх працедавці, єдиний податок, який сплачують підприємці,
що працюють на спрощеній системі оподаткування, податок на майно (земля, транспортні
засоби, будинки і т.п.) та акцизний податок (напр. від продажу тютюнових виробів).
До неподаткових надходжень належать всілякі адміністративні збори та платежі, державне мито, надходження від штрафів та фінансових санкцій тощо.
Трансфертами називаються кошти, що передаються з державного бюджету до місцевих
бюджетів у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій тощо (дивись словник термінів).
Цільові фонди – це сукупність надходжень, що використовуються для фінансування
конкретних цільових програм і заходів.

ЗВІДКИ ГРОШІ В КАМ’ЯНОМОСТІВСЬКА ОТГ тис. грн.
Податки
Неподаткові надходження
(адміністративні збори, мита і тп)
Цільові фонди
Офіційні трансферти
(дотації, освітня та медична субвенція)
ВСЬОГО

ЯКІ ПОДАТКИ МИ СПЛАЧУЄМО,
ТА ДЕ ВОНИ В БЮДЖЕТІ ГРОМАДИ:
Податок та збір на доходи фізичних осіб

тис.грн.

2018 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

4 321 065
5 325 287
252
1 526
1 500

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

20 785
12 900
12 900

Акцизний податок

39258
50 000
57 300

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

675 171
1 345 985
1 718 150

Єдиний податок

1 496 561
1 407 010
1 960 769

Екологічний податок

35 400
28 700

Всього податкових надходжень

2 232 027
7 173 886
9 104 606

ЯКІ ГРОШІ МИ ОТРИМУЄМО ВІД ДЕРЖАВИ

тис. грн.

Дотації

6 253 800
3 325 700
1 313 785
11 368 100
13 642 041
1 313 785
17 621 900
16 565 636

ВСЬОГО отримуємо від держави

2017 р.

2 232 027
7 173 886
9 104 606
23 651
140 249
2 39 965
0
10 200
14 400
1 313 785
17 621 900
16 967 741
2 569 463
24 946 235
26 326 712

Податок на прибуток підприємств

Субвенції

2016 р.
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КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ
З БЮДЖЕТУ

Основні напрямки, куди йдуть з місцевого бюджету
наші податки: освіта, культура, медичні установи,
утримання місцевої влади, соціальна сфера, ЖКГ та
благоустрій, безпека

Розподіл видатків
Кам’яномостівської
сільської ради на 2018 рік

Разом

Сільська рада

3 090 511

2 688 556 / 80 589 / 306 366 / 15 000

Сфера освіти

17 785 579

13 743 115 / 1 276 268 / 2 350 349 / 415 847

Медицина

115 714

115 714

Соціальна сфера

105 948

83 448 / 22 500

Сфера культури

1 192 772

362 697 / 11 382 / 342 254 / 476 439

Житлово-комунальне господарство

309 947

60 523 / 221 924

Будівництво та регіональний розвиток

2 325 449

1 300 / 26 249 / 2 297 900

Інша діяльність

90 500

90 500

6

тис. грн.

Оплата праці
Комунальні послуги та енергоносії
Видатки споживання
Видатки розвитку

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ТА ПРОЕКТІВ
ЗА ОКРЕМИМИ ГАЛУЗЯМИ

Бюджет розвитку є важливою складовою місцевого бюджету та інструментом реалізації інвестиційних та
інноваційних інфраструктурних проектів органів місцевого самоврядування. Кошти цього бюджету спрямовуються на капітальний ремонт, розбудову та реконструкцію об’єктів місцевої соціально-культурної сфери
та житлово-комунального господарства та формують місцеву інфраструктуру.

Бюджет розвитку громади передбачений на наступні заходи:

3 232 686

Придбання предметів довгострокового користування:
 Придбання ноутбука для сільської ради
 Оприскувач для знищення бур’янів по благоустрою
 Глибинний насос для водопроводу в с-щі. Камяний Міст
Глибинний насос для водопроводу в с. Кримка
 мотокоси для скошування трави по благоустрою
 ноутбуки для 1 класів 4 шкіл «Нова українська школа»
 меблі для 1 класів 4 шкіл «Нова українська школа»
 дидактичний матеріал для 1 класів 4 шкіл «Нова українська школа»
Виготовлення ПКД:
 Капітальний ремонт будинку культури в селі Катеринка
 Капітальний ремонт будинку культури в селі Кримка
 Будівництво колективної установки доочищення води для питних потреб по вул. Центральна в с. Катеринка
 Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу в адмін будівлі в с. Кам'яний Міст
 Реконструкція вузла обліку газу дошкільного навчального закладу «Калинка» в с.Кам’яний Міст
 Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу в Кам’яномостівської ЗОШ І-ІІ ст в с. Кам'яний Міст
 Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу в ДНЗ «Дзвіночок» в с. Кам'яний Міст
Реконструкції:
 Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу в адмін будівлі в с. Кам'яний Міст
 Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу в Кам'яномостівської ЗОШ І-ІІ ст в с. Кам'яний Міст
 Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу в ДНЗ «Дзвіночок» в с. Кам'яний Міст
 Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу в Кам'яномостівської ЗОШ І-ІІІ ст в с-щі. Кам'яний Міст
 Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу в Катеринівського НВК «ДНЗ – ЗНЗ І-ІІ в с. Катеринка
 Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу в ДНЗ «Калинка» в с-щі. Кам'яний Міст
Капітальні ремонти:
 Сільського клубу по вулиці Т.Г. Шевченка, 86 села Кам’яний Міст
 Сільського клубу по вулиці Центральна, 100-а села Катеринка

458 347
15 000
11 500
16 000
58 877
22 800
44 167
197 050
92 953
196 500
55 000
55 000
20 000
13 000
3 500
30 000
20 000
890 073
50 000
132 655
50 000
203 599
261 542
192 277
1 687 766
366 439
1 321 327

грн.
Окрім бюджету розвитку, програмою соціально-економічного розвитку Кам’яномостівсьої громади передбачено низку заходів капітального та поточного ремонту об’єктів комунальної власності громади. Такі
заходи фінансуються спільно з державного бюджету та бюджету нашої громади. На ремонтні роботи в 2018
році передбачено 7 млн. 315,4 тис. грн.

Назва та адреса об'єкту будівництва

Передбачені витрати

Капітальний ремонт сільського клубу в с. Кам’яний Міст
Поточний ремонт дитячого садочка ст.Кам'яний Міст,
Капітальний ремонт сільського клубу в селі Катеринка
Поточний ремонт ДНЗ "Дзвіночок" в с.Кам'яний Міст,
Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу Катеринківського НВК в с. Катеринка
Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу в Кам’яномостівській ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Кам’яний Міст
Реконструкція комерційного вузла обліку газу дошкільного навчального закладу «Калинка» в селищі Кам’яний Міст
Реконструкція комерційного вузла обліку газу дошкільного навчального закладу «Дзвіночок» в селі Кам’яний Міст
Реконструкція комерційного вузла обліку газу Кам’яномостівської ЗОШ І-ІІ ст.в селі Кам’яний Міст
Електропостачання вуличного освітлення в с-щі Кам’яний Міст, с.Катеринка, с.Кримка,с.Камяний Міст
Ремонт та технічне оснащення залу засідань сільської ради
Ремонт та придбання медичного матеріально-технічного оснащення для стоматологічного кабінету
Улаштування 4 дитячих майданчиків в с-щі Кам’яний Міст, с.Катеринка, с.Кримка,с.Камяний Міст
експлуатаційне утримання автомобільної дороги місцевого значення О151809 Первомайськ - село Кам'яний Міст
експлуатаційне утримання автомобільної дороги місцевого значення О151806 Кримка - залізнична станція Кам'яний Міст
Будівництво колективної установки доочищення води для питних потреб по вул.Радянській в с.Катеринка
Поточний ремонт даху сільського будинку культури в селі Кримка
Ремонт порогу сільського клубу в селі Кам’яний Міст
Придбання стільців в сільський клуб села Кам’яний Міст
Ремонт даху котельні Кримківської ЗОШ І-ІІІ ст
Ремонт даху спортзалу Кримківської ЗОШ І-ІІІ ст.
Ремонт та придбання технічно-матеріальної бази в перші класи чотирьох шкіл
Поточний ремонт ДНЗ «Дзвіночок» в селі Кам’яний Міст (кольорове фарбування фасаду)
Поточний ремонт доріг комунальної власності
Всього

Державний бюджет

Місцевий бюджет

366,439
162,841
1321,327
65,000
269,618
211,675
200,996
70,000
162,655
300,000
429,663
404,102
338,826
200,000
400,000
700,000
212,700
32,000
35,140
72,655
164,253
730,498
65,000
400,000
7315,388

грн.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ
Адреса: 55232, Миколаївська обл.,
Первомайський р-н, с-ще Кам’яний Міст,
вул. Заводська, буд. 1
Час роботи: пн-пт 8:00-17:00
E-mail: ﬁnviddil_rada@ukr.net
Контактні телефони: 05161-62-342

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.

