
ДЛЯ ГРОМАДЯН
МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ
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 Мереф’янської ОТГ про бюджет громади на 2018 рік.

БЮДЖЕТ



ШАНОВНІ 
МЕШКАНЦІ 
МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ
ГРОМАДИ!

ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ 
Бюджет – це план використання грошових коштів 
для забезпечення виконання завдань і функцій, які 
здійснюються органами влади та місцевого 
самоврядування.
Бюджет Складається  із :
     Надходжень (Доходів)
     Витрат (Видатків).
Доходи бюджету — це кошти зі збору податків, 
неподаткові надходження (напр, плата за 
адміністративні послуги), а також трансферти, власні 
надходження бюджетних установ. 
Видатки бюджету — це кошти, що спрямовуються на 
здійснення програм та заходів, передбачених 
відповідним бюджетом, за винятком коштів на 
погашення основної суми боргу та повернення 
надміру сплачених до бюджету сум.
Профіцит  — коли Доходи перевищують Видатки
Дефіцит Бюджету – коли Видатки перевищують 
Доходи
В Бюджеті громади є складові:
загальний і спеціальний фонди.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД +
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД = БЮДЖЕТ
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ + ДОХОДИ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ = ДОХОДИ
ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ + ВИДАТКИ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ = ВИДАТКИ

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 (як правило, з 
державного) 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. Субвенція є 
дотацією місцевим бюджетам з державного бюджету. 
Наприклад, субвенція на утримання закладів 
охорони здоров’я. 
Бюджет розвитку — характерною особливістю 
бюджету розвитку є його виключно капітальне 
спрямування. Кошти бюджету розвитку є джерелом 
соціально-економічного розвитку регіонів, 
виконання інвестиційних проектів, будівництва, 
капітального ремонту та реконструкції об'єктів 
соціально-культурної сфери і 
житлово-комунального господарства тощо. 
Прозорість означає, що врядування здійснюється 
таким чином, що вся змістовна та процедурна 
інформація доступна людям, а також прийняті міри 
для того, щоб ця інформація була зрозуміла людей, 
заохочуючи таким чином участь в прийнятті рішень 
органом врядування.
Підзвітність означає, що діяльність та рішення 
публічних управлінців є предметом нагляду з боку 
громадськості. Таким чином забезпечується гарантія 
того, що ініціативи органу врядування відповідають 
заявленим ним завданням, а також відповідають 
потребам громади, яка отримує від цього вигоду, 
таким чином сприяючи кращому врядуванню та 
зменшенню бідності (Світовий банк)

Бюджет для громадян МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ ОТГ покли-
каний максимально спростити бюджетну інформа-
цію для жителів ОТГ.

Всі Ми - платники податків, на Наші гроші утриму-
ються установи соціальної сфери, здійснюється 
транспортне обслуговування населення, розвива-
ється житлово-комунальне господарство, будують-
ся і капітально ремонтуються дороги і багато 
іншого. Ви регулярно відраховуєте в бюджет гроші і 
маєте право знати - чи ефективно вони витрачають-
ся, на фінансування яких цілей направляються.

Шановні громадяни! Ви отримуєте реальну можли-
вість участі в бюджетному процесі, а держава тим 
самим, реалізує демократичні принципи щодо своїх 
громадян не на словах, а на ділі. Адже чим більше 
людей будуть розуміти бюджетний процес, та 
будуть залучені до бюджетного процесу, тим вище 
буде результат.

Перед Вами бюджет МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ ОТГ на 2018 
рік, викладений простою мовою, спрощений, задля 
забезпечення розуміння того, як бюджет впливає на 
Ваше життя. Він допоможе Вам не тільки на краще 
сприйняти бюджетну інформацію, але ще й просува-
ти підзвітність і прозорість управління коштами 
громади. 

Інформація, надана в Бюджеті для громадян, надає 
Вам можливість контролювати і перевіряти ефек-
тивність і відповідності публічних бюджетів потре-
бам мешканців Вашої громади. Він надає Вам 
можливість реалізувати Ваше право на громад-
ський контроль державних представників і доступ 
до інформації та забезпечення якісних послуг.
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БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
В календарному 2018 році ми проходимо стадію звітування за бюджет 2017 року, планування та 
затвердження бюджету на 2019 рік, а також безпосереднього виконання бюджету поточного 2018 року. 
Тобто, у поточному році один бюджет складають, другий виконують, за третій звітують. 

Для того, щоб розробити та виконати бюджет на певний рік необхідно пройти всі стадії Бюджетного 
процесу.

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС — це встановлений законодавством порядок складання, розгляду, затвердження 
бюджетів та їх виконання.

Бюджетний процес в Україні триває 1 календарний рік – з 01 січня по 31 грудня, повторюючись у тій самій 
послідовності щорічно.

ОСНОВНІ ЕТАПИ 
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

Серпень-Жовтень
складання проекту бюджету

Січень-Грудень
виконання бюджету, включаючи внесення змін до 
рішення про бюджет громади

Січень-Березень
підготовка та розгляд звіту про 
виконання бюджету  громади і 
прийняття рішення щодо нього

Листопад-Грудень
розгляд проекту та прийняття 
рішення про бюджет громади
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ОСВІТА
Основні завдання, які планується виконати:

забезпечення права дітей на рівний доступ до якісної освіти;

покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів;

виконання закладами освіти комунальної власності санітарно-гігієнічних норм;

покращення методичного забезпечення закладів освіти комунальної власності;

поліпшення стану професійної майстерності кадрів.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основні завдання, які планується виконати:

надання додаткових соціальних гарантій малозабезпеченим мешканцям міста;

вдосконалення механізму взаємодії суб’єктів соціальної роботи стосовно своєчасного виявлення сімей, дітей 
та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах;

покращення рівня соціальної адаптованості дітей та молоді з функціональними обмеженнями, дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування;

запобігання ранньому соціальному сирітству та відмовам від новонароджених дітей;

зменшення кількості бездоглядних та безпритульних дітей; кількості правопорушень та злочинів, вчинених 
дітьми, мінімізування вчинення ними повторних злочинів;

запровадження ефективних форм роботи з дітьми та їх батьками щодо усунення причин та умов, що сприя-
ють дитячій безпритульності і бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень та злочинів, надання таким 
дітям та сім’ям, в яких вони виховуються комплексної допомоги;

стовідсотково залучення до навчання дітей шкільного віку;

підвищення рівня обізнаності, поінформованості загального населення з питань розповсюдження соціаль-
но-небезпечних хвороб, їх профілактики; формування засад щодо усвідомлення необхідності безпечної 
поведінки;

привертання уваги громадськості до проблем розповсюдження асоціальних явищ у суспільстві, формуванню 
толерантного ставлення до представників уразливих груп населення.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
Основні завдання, які планується виконати:

надання населенню якісних культурних і мистецьких послуг, забезпечення функціонування закладів культури;

подальший розвиток національної культури шляхом удосконалення системи надання державної підтримки 
закладам культури і мистецтва, залучення коштів спонсорів та інвесторів;

розвиток професійного та народного мистецтва, аматорської творчості шляхом реалізації культурних ініціа-
тив, підвищення рівня народної та професійної творчості, зростання культурного та мистецького потенціалу 
громади;

збереження та використання національної та культурної спадщини для розвитку культурно-пізнавального 
туризму і мистецьких ремесел;

забезпечення інформаційного та читацького запиту кращими творами вітчизняної та зарубіжної книжкової 
продукції.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
РОЗВИТКУ, ПРОГНОЗИ ТА ПРІОРИТЕТИ 
РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
З урахуванням досвіду у сфері середньострокового бюджетного планування при складані бюджету на 2018 
рік в основу були покладені наступні стратегічні та операційні цілі розвитку громади.
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ТРАНСПОРТ ТА ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
Основними результатами, яких планується досягти, є:

утримання в належному стані дорожньої інфраструктури громади, придбання сучасної техніки для ремонту 
та утримання доріг комунальної власності;

збереження існуючої мережі автомобільних доріг;

поліпшення дорожнього покриття до сільських населених пунктів. 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Основні завдання, які планується досягти:

підвищення ресурсо- та енергоефективності галузі;

зменшення до рівня експлуатаційної безпеки зношеності основних фондів у житлово-комунальній сфері та 
обсягів використання енергоресурсів під час надання житлово-комунальних послуг;

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
Основні завдання, які планується досягти:

ліквідація стихійних сміттєзвалищ;

зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє середовище;

зменшення обсягів захоронення побутових відходів;

перетворення сфери поводження з ТПВ на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.

Всього: 
56,756

млн грн

ЗВІДКИ В 
БЮДЖЕТІ ГРОШІ4

Податкові надходження  
Неподаткові надходження  
Трансферти  
Всього

56,756
5,140
76,267
138, 163

млн грн

млн грн

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕНЬ

адміністративні збори та платежі

Власні надходження бюджетних установ

Доходи від власності та підприємницької діяльності

Інші неподаткові надходження

2, 400

2,156

0,003

0,581

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ГРОМАДИ

Всього: 
5,140 

млн грн

млн грн

податки на доходи

внутрішні податки на товари та послуги

місцеві податки

рентна плата

екологічний податок

38,759 

4,633

13,346

0,013

0,005

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ГРОМАДИ

млн грн

Субвенції з державного бюджету 

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

60,559

7,746

7,962 

ТРАНСФЕРТИ
Всього: 
76,267

млн грн



При плануванні бюджету на 2018 рік в першу чергу було направлено кошти на захищені та першочергові статті 
видатків (заробітна плата, матеріальна допомога, тощо). 
Крім того, передбачені трансферти комунальному підприємству Мереф’янської міської ради  кіноцентр «Спут-
ник» в сумі 576,5 тис. грн, які включають виплату заробітної плати з нарахуваннями та видатки на придбання 
вугілля.
У 2018 році на виконання програми розвитку культури заплановано  200 тисяч грн. Кошти будуть направлені на 
проведення загальнодержавних та міських заходів. 

КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ 
З БЮДЖЕТУ5

ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ ОТГ
утримання виконкому Мереф'янської міської ради 

освіта

медицина

соціальний захист та соціальне забезпечення 

культура та мистецтво

фізична культура та спорт

ЖКГ

транспорт та транспортна інфраструктура

охорона навколишнього природного середовища

Всього:

тис. грнВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ ОТГ

61718,9

369,6 

10366,3

3204,1

492,7

636,0 

тис. грн

76 786Видатки на Освіту

Медична субвенція в повному обсязі  буде перераховуватися до бюджету Харківського району.
19 057,3

4 571,6

Медицина

Культура  та мистецтво

13 347   

76 786

19 057,3

3 302,1

4 571,6 

1 240,9

11 802,5

2 650

5

138 163

утримання загальноосвітніх шкіл

утримання вечірньої школи

утримання дошкільних закладів

утримання школи естетичного виховання

методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

інклюзивна освіта

Мережа дошкільних навчальних закладів (надалі-ДНЗ) включає п`ять дитячих садків. Кошти на оплату праці з 
нарахуваннями заплановані в сумі 6630,2 тис. грн. 
Кошти на харчування по ДНЗ по загальному фонду складають 858,1 тис. грн, розраховані виходячи з фактичних 
діто-днів з співвідношення батьківської плати за харчування дітей у дошкільному закладі у розмірі 65% від 
вартості харчування на день. 
Мережа загальноосвітніх закладів (надалі-ЗНЗ)  громади включає:
8 – середніх загальноосвітніх шкіл різних типів; із них 
6 – середні загальноосвітні школи ;
2 – ліцеї.

Кошти на оплату праці працівникам загальноосвітніх навчальних закладів ( в т. ч. школи-дитячого садка, інтер-
натів при школі), спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів заплановані в сумі 48209,2 тис. грн.. 

Кошти на харчування по ЗНЗ по загальному фонду бюджету  складають 4311,9 тис.грн. За рахунок коштів місь-
кого бюджету буде здійснено харчування дітей 1-4 класів та дітей пільгового контингенту. 

Взагалі, вартість утримання 1 учня загальноосвітніх закладів, в порівнянні з 2017 роком, збільшилася
на 4 тисячі 800 грн, по дошкільним закладам збільшилася на 1 тисячу 100 грн



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСУВАННЯ 
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тис. грн

Програма соціального захисту населення Мереф'янської 
міської ради на 2018-2020 роки

Програма забезпечення функціонування Мереф'янської 
об'єднаної первинної організації ветеранів України на 2018 рік 

Програма розвитку культури Мереф'янської міської
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки

Програма розвитку спорту Мереф'янської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2018-2019 роки

Програма розвитку відносин в сфері містобудування, архітек-
тури та земельних відносин Мереф’янської  міської ради на 
2018 –2020 роки
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В бюджеті  на 2018 рік передбачено кошти на функціонування комунальної установи «Мереф’янський центр 
надання соціальних послуг» по загальному та спеціальному фондам в сумі 1542,6 тис. грн. Кількість штатних 
одиниць комунальної установи «Мереф’янський центр надання соціальних послуг» - 21 одиниця. Кількість оди-
ноких непрацездатних громадян, які знаходяться на обслуговуванні в центрі, становить 194 чоловіка.

Найбільші видатки в міському бюджеті спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями, оплату продуктів 
харчування, енергоносії та інші видатки. Найбільшу питому вагу у структурі видатків від загального фонду 
складає освіта – 54 %. 
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3 302,1Соціальний захист та соціальне забезпечення
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (кошти на функціо-
нування комунальної установи «Мереф’янський центр надання соціальних послуг»)  

на виконання програми забезпечення функціонування Мереф’янської об’єднаної
первинної організації ветеранів України 

на компенсаційні виплати по пільговому проїзду 

для виплати матеріальної допомоги 

на соціальні заходи

на компенсаційні виплати по послугам зв’язку 

на організацію та проведення громадських робіт

на  оздоровлення дітей

147,0 

1093,9

1 240,9Видатки на Фізичну культуру і спорт
З метою підтримки олімпійських та не олімпійських видів спорту в проекті бюджету  передбачено 

На фінансову підтримку Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи „Авангард”
у т.ч. на оплату праці та нарахування на заробітну плату -  1040,9 тис. грн,
на придбання інвентаря передбачено 53 тис. грн.
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2650,0Транспорт та транспортна інфраструктура,
дорожнє господарство
облаштування доріг в зимовий період

поточний ремонт доріг та тротуарів

придбання матеріалів для ремонту доріг

капітальний ремонт доріг



КОНТАКТИ ДЛЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

http://merefyanska.gromada.org.ua/

Адреса:  62472, Харківська обл., Харківський р-н, 
м. Мерефа, вул. вул.Дніпровська, буд. 213

Контактні телефони: 057 -74 846 45

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.


