ДЛЯ ГРОМАДЯН
МУЗИКІВСЬКОЇ
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,
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 Музиківської ОТГ
про бюджет громади на 2018 рік.

ШАНОВНІ
МЕШКАНЦІ
МУЗИКІВСЬКОЇ
ГРОМАДИ!

1
ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ

Відповідно до українського законодавства інформація про використання бюджетних коштів не може
бути обмеженою для доступу, а органи влади
зобов’язані публікувати інформацію про використання ними коштів платників податків. Як результат, з формальної точки зору, інформація публікується, але в форматі, який не дозволяє громадянам
зрозуміти, що вони отримують у відповідь на сплату
податків. Саме цю проблему покликаний вирішити
«Бюджет для громадян», який ви зараз читаєте.
Бюджет для громадян – це зрозуміла форма презентації основних бюджетних документів та результатів їх впровадження. Він покликаний в доступній
формі та доступною мовою дати громадянам розуміння ключових аспектів формування, результатів
виконання та контролю за виконанням бюджету
громади. Цей документ надає короткий екскурс до
ключових документів громади та головних результатів її функціонування з точки зору корисності їх
для пересічного громадянина.
Музиківська сільська рада вперше підготувала
Бюджет для громадян, в якому Ви знайдете інформацію про бюджет нашої громади у 2018 році.
Бюджет для громадян сприяє підвищенню прозорості та доступності основної бюджетної інформації,
результатів діяльності органів влади на місцях, коли
будь-якому громадянину стає зрозуміло, яким
чином сільська влада здійснює акумулювання,
розподіл і використання коштів бюджету громади.

Бюджет – план формування та використання
фінансових ресурсів для забезпечення завдань і
функцій, які здійснюються відповідно органами
місцевого самоврядування протягом
бюджетного періоду.
Субвенція(від лат. subvenio «приходжу на
допомогу») — це форма грошової допомоги
місцевим бюджетам із державного, яка
призначена для конкретно визначеної
цілі/цілей.
Трансферт — кошти, які безоплатно і
безповоротно передаються з одного бюджету
до іншого.
Дотація (від лат. dotatio — дар, пожертва) — це
безоплатна і безповоротна допомога з бюджету
вищого рівня бюджету нижчому, яка не має
цільового характеру та надається у випадку
перевищення видатків над доходами.
Поточні видатки – це видатки бюджету на
фінансування підприємств, установ, організацій
і органів, визначені на початок бюджетного
року, а також на фінансування заходів щодо
соціального захисту населення.
Капітальні видатки (видатки розвитку) — це
видатки бюджету на фінансування інвестиційної
та інноваційної діяльності громади.
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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.
Усі мешканці громади протягом року можуть брати участь у бюджетному процесі, долучаючись до нього на різних етапах.

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

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
РОЗВИТКУ, ПРОГНОЗИ ТА ПРІОРИТЕТИ
РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
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Основним документом, за яким живе Музиківська громада і з яким тісно пов'язані усі головні бюджетні документи, є стратегія розвитку Музиківської об’єднаної територіальної громади на 2017 -2025 роки.

СТРАТЕГІЯ ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ
2 СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ:

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ

Перша ціль охоплює 17 завдань, 12 з яких
залишаються на стадії реалізації (в тому числі 3,
що мають характер щорічних проектів або
постійної діяльності – у 2017 році успішно
завершені).

ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
ТА ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

У другої стратегічної цілі заплановано набагато
більше завдань – 44, 3 з яких у 2017 році були
реалізовані в повному обсязі (визначення
маршрутів автобусів між селами громади, заміна
котла в школі в селі Східне, який працює на
альтернативному паливі, створення комісії для
вирішення питань охорони навколишнього
середовища), і 25 продовжують реалізовуватися.

4

ЗВІДКИ В
БЮДЖЕТІ ГРОШІ

Протягом 2018 року бюджетом Музиківської ОТГ заплановано отримання доходів у сумі 38 716,38 тис. грн, з
яких 18 066,33 тис. грн – це субвенції та дотації від держави, а 20 650,05 тис. грн – це власні надходження.

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕНЬ

тис.грн.

Податкові надходження
Неподаткові надходження
Офіційні трансферти
Всього
Всього без урахування трансфертів

19 727, 4
922, 65
18 066,331
38 716, 381
20 650, 05

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ГРОМАДИ

тис.грн.

доходи від власності

5,5

адміністративні послуги

177,4

власні надходження бюджетних установ

739,75

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ГРОМАДИ

тис.грн.

податки на доходи

9 601,8

внутрішні податки

568,0

місцеві податки

9 437,6

інші податки (екологічний податок)

120,0

ЩО МИ ОТРИМУЄМО
З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ:

Всього:
922,65
тис. грн

Всього:
19 727,4
тис. грн

тис.грн.

базова дотація

2 346,0

дотація на утримання закладів
освіти і охорони здоров’я

1 150,2

освітня субвенція

9 761,8

медична субвенція

2 798,3

інфраструктурна субвенція

1 751,5

субвенції з місцевих бюджетів
іншим місцевим бюджетам

258,53

Всього:
18 066,33
тис. грн
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КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ
З БЮДЖЕТУ

ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ ОТГ

тис.грн.

державне управління
охорона здоров’я
освіта
соцзахист
культура та мистецтво
фізична культура та спорт
ЖКГ
економічна діяльність
інша діяльність
трансферти іншим бюджетам
Всього:

6 253,18
2 982,84
21 966,60
688,18
2 046,51
228,78
4 128,15
3 934,63
149,45
1 762,54
44 140,86

тис. грн.

Охорона здоров`я

2 982, 835

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я

Соціальнийзахист та соціальнезабезпечення

1 961, 593
6
19
85,6
910, 642

688, 178

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 300
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
5,678
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок
112, 5
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
270

Економічна діяльність

3 934, 628

Здійснення заходів із землеустрою
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Інша діяльність
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
Інші заходи у сфері засобів масової інформації
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

Міжбюджетні трансферти
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони
здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції
Інші субвенції з місцевого бюджету
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного розвитку регіонів

33, 26
1 932, 85
1, 185
1 967, 333

149, 45
20
9, 45
120

1 762, 544
1 500
177, 544
85

ПО ОСНОВНИХ ГАЛУЗЯХ
ВИДАТКИ
Видатки
всього
З БЮДЖЕТУ
тис.грн.
НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ:

Заробітна плата
Оплата комунальних та інших товарів і послуг
Капітальні видатки

Державне управління

6 253,18

4 956,63 / 796,56 / 499,99

Освіта дошкільна

3 555,24

2 379,24 / 773,25 / 401,25

Освіта середня

18 411,35

13 822,94 / 3 907,27 / 674,27

Діяльність бібліотек

281,70

226,55 / 50,15 / 5,0

Діяльність будинків культури

1 754,81

210,71 / 47,7 / 1 506,4

Фізична культура і сплорт

228,78

86,73 / 68,05 / 74,0

ЖКГ

4 128,15

37,26 / 1 306,39 / 2 784,50
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ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСУВАННЯ
ЗАХОДІВ/ПРОЕКТІВ ЗА ОКРЕМИМИ ГАЛУЗЯМИ

Окремо, хочемо виділити декілька суспільно важливих проектів.
У 2018 році вперше започатковано програму «Бюджет участі», згідно з якою кожен з мешканців має можливість реалізувати свій власний проект на користь громади. Це може бути, наприклад, зупинка, дитячий майданчик, вуличне освітлення тощо. Для цього необхідно підготувати проект та подати його. Далі шляхом
голосування всіх жителів громади обираються переможці з найбільшою кількість голосів. У цьому році
сесією сільської ради виділено на проект «Бюджет участі» 100 тис. грн. та обрано 5 переможців.
З метою покращення рівня медичного обслуговування населення, між Музиківською сільською радою та
Херсонською міською радою у 2018 році укладено договір на оплату медичного обслуговування вторинного рівня жителів Музиківської ОТГ у медичних комунальних закладах м. Херсона. За цим договором, сільською радою протягом 2018 року буде передано міському бюджету 1 млн. 500 тис.грн. медичної субвенції на
покриття витрат, пов’язаних з медичним обслуговуванням жителів нашої громади. Крім того, сільська рада
виділила 184,2 тис. грн з власних надходжень місцевого бюджету на придбання медичного обладнання для
Херсонського онкодиспансеру.
На вирішення проблеми водопостачання в с. Східне у бюджеті на 2018 рік передбачено виділення КП
«Струмок-2» 1 млн. грн з власних коштів бюджету громади та 1 млн. 751 тис. грн інфраструктурної субвенції,
яка надійде з державного бюджету.
Продовжується ремонт Східненського сільського будинку культури. З місцевого бюджету у 2017 році виділено 1 млн. 125,24 тисяч гривень на ремонт покрівлі, у 2018 році – 1 млн. 322,54 тисяч гривень на капітальний
ремонт будівлі. Додатково виділені кошти для придбання меблів та системи опалення на загальну суму
255,8 тис. грн. В бюджеті на 2019 рік одним із обов’язкових пунктів буде фінансування термосонації будинку
культури в Східному
На капітальний ремонт доріг з використанням білощебеневого покриття виділено з місцевого бюджету 1
млн. 200 тис. грн. За ці кошти відремонтовано вулиці Садову, Польову та Південну в с. Висунці, вулиці Набережну та Магаданську в с. Мірошниківка, вулицю Пролетарську в с. Музиківка
Для с. Музиківка у бюджеті на 2018 рік також передбачено 745,1 тис. грн. на ремонт водопровідної мережі, 95
тис. грн. на ремонт будівлі аптеки, 450 тис. грн. на ремонт вуличного освітлення.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
75023, с. Музиківка вул.40 років Перемоги , 35;
тел.(0552) 44-43-72, (05547) 3-32-34,5-63-86
т/ф (055247) 56-3-17
моб. 0506980818, 0675516036,
Код ЄДРПОУ Музиківської сільської ради:
26347865
E-mail: muz-rada@meta.ua
Офіційний сайт:http://muz-rada.com.ua,
Офіційна сторінка у Facebook:
@MuzykivkaVillageCouncil
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.

