Бюджет
для громадян

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ НОВОУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ
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 Новоукраїнської громади.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ
ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НОВОУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ
Новоукраїнська об’єднана територіальна громада з адміністративним центром у місті Новоукраїнка у нинішній формі існує з 20 жовтня 2015 року. Площа громади — 347,8 км², населення —
19 371 мешканець. У складі громади 12 населених пунктів — 1 місто (Новоукраїнка) і 11 сіл:

Арепівка
Воронівка
Єгорівка
Звірівка
Кам'яний Міст
Мар'янопіль
Новоолександрівка
Сотницька Балка
Схід
Улянівка
Яблунівка

2. ВІДОМОСТІ ПРО НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ МІСЬКОЇ РАДИ

Назва
населеного пункту
м. Новоукраїнка
с. Звірівка
с. Новоолександрівка
с. Яблунівка
с. Кам'яний Міст
с. Мар'янопіль
с. Єгорівка
с. Сотницька Балка
с. Арепівка
с. Воронівка
с. Улянівка
с. Схід

Кількість населення

Всього (наявне на 01.01.17)

17050
504
457
150
359
192
128
75
46
286
117
7

Відстань
до центру ради
0
9
8
12
9
12
19
17
16,5
24
25,5
27,5

* якщо до складу ради входять сільські населені пункти

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ НОВОУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ
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
Новоукраїнської 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.
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План соціально економічного розвитку передбачає досягнення визначених
цілей, які в свою чергу поділяються на пріоритети, а саме:
Пріоритет 1 Забезпечення сталого розвитку реального сектора економіки
та подальшого розвитку соціальної сфери, підвищення матеріального і культурного рівня життя населення на основі ефективного використання природно-ресурсного, фінансового потенціалу та трудових ресурсів.
Пріоритет 2 Модернізація інфраструктури, що сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості громади;
Пріоритет 3 Зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціальної сфери та впровадження енергоефективних заходів;
Пріоритет 4 Культурний та духовний розвиток, патріотичне виховання мешканців громади;
Пріоритет 5

Розвиток території

Більшість працездатного населення Новоукраїнської ОТГ зайнята у сільському господарстві та переробці сільськогосподарської продукції.
Якщо говорити про основних 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 Новоукраїнська ОТГ протягом перших двох років об’єднання отримує pecypc для розробки та реалізації Програм та проектів, покликаних продовжити соціально-економічний розвиток громади. А тому, наявний фінансовий ресурс спрямовано 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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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:

період складання
проекту бюджету

розгляд проекту
бюджету та його
затвердження

виконання
бюджету

звітування
про виконання
бюджету

Триває з квітня до жовтня
Протягом цього етапу відбувається отримання всіх необхідних розрахунків та прогнозних показників для формування проекту бюджету. Етап завершується підготовкою
попереднього проекту рішення до бюджету.

Триває з листопада до грудня
Протягом цієї стадії попередній проект бюджету оприлюднюється на офіційному сайті ради, обговорюється на
засіданні постійної комісії ради, яка займається питаннями бюджету, після цього проект бюджету ще може коригуватись. Далі остаточний проект бюджету виноситься на
розгляд сесії міської ради. Затвердження бюджету, згідно
з вимогами законодавства, повинне відбуватись не пізніше 25 грудня.

Триває бюджетний рік
Це етап витрачання коштів з бюджету на потреби громади за попередньо затвердженим рішенням, а також
збору надходжень до бюджету для фінансування необхідних витрат. Тим не менш, протягом цього етапу також
можуть вноситись зміни в бюджету поточного року.

Звітування відбувається постійно
•Протягом виконання бюджету готуються та затверджуються квартальні звіти, всього чотири квартальних звіти
за рік, а також за пів року виконання бюджету. Головний
річний звіт про виконання бюджету затверджується
переважно в січні.
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ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ
Бюджет
грошове вираженн доходів і видатків держави, адміністративно-територіальної одиниці
(наприклад, Новоукраїнської ОТГ) за певний період.

Міжбюджетні трансферти
кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого;

Дотація
безповоротна допомога з бюджету вищого рівня бюджету нижчому, яка не має цільового характеру
та надається у випадку перевищення видатків над доходами.

Субвенція
грошова допомога місцевим бюджетам із державного, яка призначена для конкретної цілі.

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 цільове використання бюджетних коштів за бюджетними призначеннями.
Не може бути витрачений не на цільове призначення.

Бюджет розвитку
складова частина спеціального фонду місцевого бюджету, яка надає можливості громаді зробити покращення інфраструктури.

Податки
місцеві податки – це платежі, які спрямовуються виключно до бюджету територіальної громади.

Цільові фонди
кошти, що використовуються для фінансування конкретних цільових програм і заходів.
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ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ
Відповідно до законодавства, бюджет Новоукраїнської 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.
Прогнозні обсяги надходжень бюджету громади на 2018 рік визначено в сумі 124 363,4 тис. грн.
Загальний фонд бюджету складає 123 288,4 тис. грн., в тому числі сума трансфертів з державного
та обласного бюджетів становить 49 925,9 тис. грн. Спеціальний фонд міського бюджету на 2018
рік запланований по доходах у обсязі 1 075,0 тис. грн., в тому числі по власних надходженнях
бюджетних установ - 815,9 тис. грн. та бюджету розвитку - 200,0 тис. грн.

0
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Податки

Неподаткові
надходження
(адміністративні
збори, мита і тп)

54751,2 тис. грн.

58877,2 тис. грн.
206,0 тис. грн.

210,0 тис. грн.

Бюджет 2018 року
(зі змінами на 01.07.2018),
тис.грн.

2747,7 тис. грн.

1614,0 тис. грн.

Бюджет 2017 року (тис. грн.)

77083,2 тис. грн.

150000

67105,2 тис. грн.

ЗВІДКИ ГРОШІ В НОВОУКРАЇНСЬКІЙ ОТГ 2017-2018 РОКИ:

Доходи
Офіційні
від операцій
трансферти
з капіталом
(дотації, освітня
(кошти
та медична
від реалізації майна) субвенція і тп)

6

ВЛАСНІ ДОХОДИ БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ
Доходи бюджету в 2017 становили 127806,4 тис. грн. , доходи громади в 2018 році 134788,1 тис. грн.

Інші

Єдиний податок
37.6%
5464.8 тис. грн. 85

182,6 тис. грн.

Державне мито
33,6 тис. грн.
0.2%

Плата за землю
37.2%

5418.8 тис. грн.

Плата за надання
адміністративних послуг
530 тис. грн.

Акцизний податок
20.1%

2920.8тис. грн.

1.3%

ЯКІ ПОДАТКИ МИ СПЛАЧУЄМО, ТА ДЕ ВОНИ В БЮДЖЕТІ ГРОМАДИ:
Податкові надходження бюджету в 2017 становили 67105,2 тис. грн.,
податкові надходження громади в 2018 році 77083,2 тис. грн.

0

Податок та збір
Податок
на доходи
на прибуток
фізичних осіб підприємств

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

Єдиний
податок

77,6 тис. грн.

54,8 тис. грн.

14612,5 тис. грн.

11706,0 тис. грн.

12635,0 тис. грн.

12689,8 тис. грн.

7037,2 тис. грн.

6786,9 тис. грн.

16,0 тис. грн.

Бюджет 2018 року
(зі змінами на 01.07.2018),
тис.грн.

0,0 тис. грн.

35867,7 тис. грн.

Бюджет 2017 року (тис. грн.)

42704,9 тис. грн.

150000

Екологічний
податок

ЯКІ ГРОШІ МИ ОТРИМУЄМО ВІД ДЕРЖАВИ
Податкові надходження бюджету в 2017 становили 62377,2 тис. грн,
податкові надходження громади в 2018 році 54751,2 тис. грн.

150000

Базова
дотація

- Додаткова
освітня
дотація
на утримання
закладів охорони
здоров'я та закладів освіти

медична

на формування на соціальноінфраструктури економічний
розвиток
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інші субвенції

527,0 тис. грн.

0,0 тис. грн.

537,0 тис. грн.

0,0 тис. грн.

316,4 тис. грн.

170,7 тис. грн.

255,6 тис. грн.

188,5 тис. грн.

48287,1

590,0 тис. грн.

55476,9

Бюджет 2018 року
(зі змінами на 01.07.2018), тис.грн.
10654,6
тис. грн.

Бюджет 2017 року (тис. грн.)

2634,1
тис. грн.

3887,9 тис. грн.

0,0

0

54751,2
14481,7 тис. грн.

6464,1
6464,1

2018 р.

6464,1

6900,2

436,1

2017 р.

58877,2
14886,5 тис. грн.

ДОТАЦІЇ

25688,8
тис. грн.
28945,3
тис. грн.

СУБВЕНЦІЇ

на інклюзивну
освіту

на соціальнона «Нову
економічний
українську
розвиток
школу»
за рахунок
залишку минулих періодів
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КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ
Основні напрямки, куди йдуть з місцевого бюджету, в тому числі і наші податки:

Освіта

Культура

Медичні
установи

Утримання
місцевої
влади

Соціальна
ЖКГ
сфера
та благоустрій

Безпека

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ НОВОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2018 РІК (ТИС.ГРН.)
18064,8 тис. грн.
2009,5 тис. грн.

Трансферти

2291,1 тис. грн.
9094,4 тис. грн.

Інфраструктура, економічний розвиток

ЖКГ

Спорт

Культура

203,8 тис. грн.
615,2 тис. грн.
4662,4 тис. грн.
4343,5 тис. грн.
2125,1 тис. грн.
88,2 тис. грн.
611 тис. грн.
15 тис. грн.
3813,2 тис. грн.
305,4 тис. грн.
752,5 тис. грн.
357,4 тис. грн.
872 тис. грн.
3,4 тис. грн.
13658 тис. грн.

Соцзахист

62034 тис. грн.

10919,9 тис. грн. 12871,2 тис. грн.
1439,6 тис. грн.

Освіта

Держуправління

12244 311,3 тис. грн.
тис. грн.
1073,8 тис. грн.
100 тис. грн.

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

Бюджет для громадян

Комунальні послуги та енергоносії

Видатки споживання

Видатки розвитку
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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.
Протягом І півріччя 2018 року виконком Новоукраїнської міської ради забезпечував належну
життєдіяльність основних галузей, а саме освіти, культури, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства та виконання Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади на 2018.
ОСВІТА
Замінено 32 вікна та 8 дверей - 280,08 тис. грн
Придбано обладнання для створення сенсорних кімнат у ЗШ №4, №6. – додайте сумму видатків
КУЛЬТУРА
Для філії № 2 Новоукраїнської центральної бібліотеки придбано ноутбук - 9 тис.грн.
Для Новоукраїнської центральної бібліотеки придбано проекційний екран - 2700 грн.
Для філії №1 Новоукраїнської центральної бібліотеки придбано стільці (10 шт.) - 4300 грн.
Для Новоукраїнського комунального будинку культури №1 - сценічний одяг - 560 грн.
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
Проведено конкурс міні-проектів розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади "Влада і громада – разом" для громадських організацій , підприємців та громадян громади. У конкурсі взяли участь 17 учасників: 14 ініціативних груп громадян та 3 громадські організації. Сума видатків на реалізації проектів складає 311 тис. грн.
Переможцями у конкурсі визначено 7 проектів учасників, які буде реалізовано у 2018 році:
- Міні-проект "SMART сортування", керівник проекту Білокоз Тимофій Тимофійович;
- Міні-проект "Щасливі діти", керівник проекту Савченко Анатолій Борисович;
- Міні-проект "Екологічно чистий дитячий ігровий майданчик", керівник проекту Артюшина
Тетяна Анатоліївна;
- Міні-проект "Спортивна площадка SPLIM", керівник проекту Мусієнко Аліса Віталіївна;
- Міні-проект "Разом краще", керівник проекту Скороход Сергій Петрович;
- Міні-проект "Мистецький парк", керівник проекту Дринич Олена Владиславівна;
- Міні-проект "Збагнути! Зробити! Зберегти!", керівник проекту Рачкован Валентина Вікторівна.
- Міні-проект "Додай в дитинство радість", керівник проекту Нацибуліна Наталія Миколаївна
визнати резервним проектом, який буде реалізовано у разі його доопрацювання.

Бюджет для громадян
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ
АДРЕСА: М.НОВОУКРАЇНКА, ВУЛ. ПОКРОВСЬКА, 70
ЧАС РОБОТИ: ПН-ПТ 8:00-17:00
E-MAIL АДРЕСА: NOVOUKR_OTG@UKR.NET
КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 0525121747;

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.

