ДЛЯ ГРОМАДЯН
ПРИСИВАСЬКОЇ
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 Присиваської ОТГ
про бюджет громади на 2018 рік.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ
ПРИСИВАСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ!
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ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ
Бюджет – план формування та використання
фінансових ресурсів для забезпечення завдань і
функцій, які здійснюються відповідно органами
місцевого самоврядування протягом
бюджетного періоду.

Ви тримаєте в руках бюджет для громадян. Бюджет
для громадян забезпечує участь громадян у
процесі формування бюджету, служить
інструментом прозорого використання публічних
коштів, надає можливість участі громадян у
процесах бюджетування.
Цей документ розроблений відповідно до
Стратегії розвитку Григорівської сільської ради
Присиваської ОТГ на 2018-2026 рр., рішення сесії
«Про сільський бюджет на 2018 рік» №145 від 22
грудня 2017 року , до якого протягом року були
внесені зміни.

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 або видатки розвитку - це
видатки бюджету на фінансове забезпечення
наукової, інвестиційної та інноваційної
діяльності, зокрема: фінансове забезпечення
капітальних вкладень виробничого і
невиробничого призначення; фінансове
забезпечення структурної перебудови
економіки.
Бюджет розвитку є важливою складовою
місцевого бюджету та інструментом реалізації
інвестиційних та інноваційних інфраструктурних
проектів органів місцевого самоврядування.
Кошти бюджету розвитку спрямовуються на
капітальний ремонт, розбудову та
реконструкцію об’єктів місцевої
соціально-культурної сфери та
житлово-комунального господарства та
формують місцеву інфраструктуру.
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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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Присиваська ОТГ – це невелика громада, розташована у південній частині Херсонської області, в Чаплинському районі, яка складається із 5 населених пунктів: Григорівка (адміністративний центр), Павлівка, Нововолодимирівка, Строганівка та Іванівка. 18 грудня 2016 р. її сформували 4 колишні сільські ради.
У 2017 році громада приймала участь у конкурсному відборі до Програми DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність», яка фінансується USAID. В результаті була відібрана та стала почесним партнером Програми.
В рамках Програми у січні 2018 року затвердили «СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ ГРИГОРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ПРИСИВАСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2018-2026 РОКИ», яку сумісно з експертами
Програми розробляли півроку. Цей документ слід трактувати як головну програму розвитку громади, котра
визначає пріоритети та напрямки розвитку. Діяльність у визначених напрямках буде здійснюватися із широким залученням різних партнерів – публічних, комерційних, соціальних.

Стратегічна ціль №1

Стратегічна ціль №2

Місцева економіка і рівновага
на ринку праці

Висока привабливість для
проживання та комфорт життя
мешканців і мешканок

 Економічний розвиток і підтримка
самозайнятості;
 Підтримка конкурентоздатності місцевого
сільського господарства та переробки
сільгосппродукції;

 Будівництво, модернізація та ремонт дорожньої
інфраструктури
 Розвиток систем водопостачання та охорона
природного середовища
 Розвиток освітньої інфраструктури та освітніх
послуг
 Розвиток культури і спорту
 Покращання медичного і соціальної
забезпечення мешканців і мешканок

Стратегічна ціль №3

Стратегічна ціль №4

Висока туристично-рекреаційна
привабливість ОТГ

Ефективне управління громадою

 Підтримка розвитку та модернізації туристичної
інфраструктури в ОТГ
 Розвиток і просування туристичних послуг у
сфері сімейного, медичного та
рекреаційно-спортивного туризму

 Якісне функціонування
адміністративно-управлінського апарату ОТГ
 Формування і розвиток громадської активності та
збільшення соціального капіталу

Визначені стратегією завдання розвитку є основою для
планування бюджету громади кожного року.
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ЗВІДКИ В
БЮДЖЕТІ ГРОШІ

Протягом 2018 року бюджетом Григорівської сільської ради Присиваської ОТГ заплановано отримання
доходів у сумі 32 млн. 826 тис.грн, з яких 19 млн. 66 тис.грн. – це субвенції та дотації від держави, а 13 млн.
760 тис. грн – це власні надходження.

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕНЬ

тис. грн.

Податкові надходження
Неподаткові надходження
Офіційні трансферти
Всього

13393,2
366,8
19066,4
32826,4

Звичайно, основним наповнювачем бюджету громади є податки. Їх планується отримати протягом року
у сумі 13 млн. 760 тис.грн.

ВИДИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

тис. грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
Акцизний податок
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Земельний податок
Орендна плата
Транспортний податок з юридичних осіб
Єдиний податок
Всього

5 490,3
6
26
31,4
729
1435,5
25
5 650
13 393,2

1. НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ НАШОЇ ГРОМАДИ:
Адміністративні штрафи
Адміністративні послуги
Власні надходження бюджетних установ
Всього

2,0
4,8
360,0
366,8

2. ЩО МИ ОТРИМУЄМО З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ:
Базова дотація
Дотація на утримання закладів освіти і охорони здоров’я
Освітня субвенція
Медична субвенція

13 млн. 760,0 тис. грн.

2 341,3
3 418,8
9 639,4
3 666,9

19 млн. 066,4 тис. грн.
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КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ
З БЮДЖЕТУ

ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ ОТГ

тис.грн.

Держуправління
Освіта
Охорона здоров’я
Соцзахист
Культура та мистецтво
Фізкультура та спорт
ЖКГ
Економічна діяльність
Будівництво та розвиток
Захист від назвичайних ситуацій
Пожежна охорона
Інше (підтримка районних програм, галузей, які відсутні в сільській раді)

5 866,352
18 960,232
4 059,558
278,873
1 630,509
189,009
482,029
75,0
749,5
8,0
286,617
240,721

Назва сфери

Всього

Заробітна плата
Поточні видатки – оплата товарів і послуг
Капітальні видатки

тис.грн
Держуправління

5 866,232

4 856,952 / 178,262 / 325,0

Освіта (дошкільна, загальна)

18 960,232

15 737,937 / 1 243,316 / 212,0

Культура та мистецтво

1 630,509

713,149 / 74,48

Соцзахист

278,873

204,393 / 74,48

Охорона здоров’я

4 059,558

Фізкультура та спорт

189,009

109,009 / 80,0

ЖКГ

482,029

327,029 / 155,0

Економічна діяльність

75,0

75,0

Будівництво та розвиток

749,5

749,5

Пожежна охорона

286,617

280,617 / 80,0

Захист від назвичайних ситуацій

8,0

8,0

Інше

240,721

240,721
тис.грн

ІНШІ СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

258 131

На співфінансування районної програми розвитку архівної справи в районі на 2018рік

10, 922

На співфінансування районної Програми залучення зареєстрованих безробітних громадян до
участі у громадських роботах за видом «Інформування» населення про порядок отримання
житлових субсидій та робота з документацією

3,750

На співфінансування районної Програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального
захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки (інваліди зору)

8, 192

Забезпечення виплати щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій (90-річним)

2,5

Забезпечення права на пільговий проїзд
Забезпечення виплати матеріальної допомоги сім'ям учасникам АТО
На співфінансування районної комплесної програми виконання в районі Національного плану дій
щодо реалізації ООН про права дитини на період до 2022 року

17
0,4
6,477
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У 2018 РОЦІ ЗАПЛАНОВАНІ НАСТУПНІ
ВИДАТКИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТІВ:

З метою покращення рівня медичного обслуговування населення громади, між Григорівською сільською радою та
Чаплинською районною радою у 2018 році укладено договір на співфінансування медичного обслуговування первинного і вторинного рівня жителів Присиваської ОТГ в Чаплинській районній лікарні. За цим договором, сільською радою
протягом 2018 року буде передано 4 млн. 59,558 тис.грн.( кошти медичної субвенції – 3 млн. 666,9 тис.грн., кошти
місцевого бюджету - 392,658 тис.грн.) на покриття витрат, пов’язаних з медичним обслуговуванням жителів нашої
громади.

У БЮДЖЕТІ НА 2018 РІК ТАКОЖ ЗАПЛАНОВАНО:
 Перекриття переходу Строганівській ЗОШ І-ІІІ ст. вартістю 162,957 тис.грн.;
 Ремонт актової зали в приміщенні Григорівської сільської ради вартістю 215 тис.грн.;
 Реконструкцію спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на базі Григорівської ЗОШ І-ІІІ ст. Вартість
проекту - 1 млн. 499 тис. грн, з яких половина внеску профінансована з місцевого бюджету громади у сумі 749,5 тис.грн.
 Оплата за навчання 25 учнів з нашої громади в Чаплинському міжшкільному виробничому комбінаті у сумі – 149,480
тис.грн.
 До районного бюджету Чаплинського району з місцевого бюджету громади буде передано :
∠ для проведення медичних оглядів на призивну компанію 2018 року в сумі 4,92 тис.грн.,
∠ для матеріально - технічного забезпечення призову, приписної компанії та мобілізаційних заходів в сумі 3 тисячі гривень,
∠ для надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 800 гривень,
∠ для поточного ремонту даху приміщення ФАП с. Іванівка в сумі 160 тисяч гривень.
 До державного бюджету з місцевого бюджету громади буде передано:
∠ Херсонській державній податковій інспекції для Чаплинського відділення на придбання комплекту комп’ютерної техніки
в сумі 15 тис.грн,
∠ Управлінню державної казначейської служби у Чаплинському районі для підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування в сумі 5 тис.грн.
 До обласного бюджету Херсонської області з місцевого бюджету громади буде передано 242,5 тис.грн на придбання пересувного мамографа та лінійного прискорювача з обладнанням (для Херсонського обласного онкологічного диспансера)

В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРЕДБАЧЕНО:
1. Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі металопластикові у загальноосвітніх закладах громади та дитячих
садочках. Видатки з місцевого бюджету – 960 тис.грн.
2. Оплата за навчання 28 дітей в Чаплинському професійному аграрному ліцеї у сумі - 136,613 тис.грн. ( в тому числі за
харчування - 11,002тис.грн.)
Строганівка Реконструкцію спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на базі Строганівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Вартість проекту - 1 млн. 540 грн, з яких половина коштів буде профінансована з місцевого бюджету громади, а
половина – з коштів Державного фонду регіонального розвитку.
Створення Центру дитячо-юнацької творчості та спорту на базі Строганівського СБК. Вартість проекту - 681,417 тис. грн,
з яких 382,881 тис. грн. буде профінансовано з місцевого бюджету громади, а решта - за рахунок Програми DOBRE.
Капітальний ремонт системи опалення приміщення Строганівського дитячого садочку «Сонечко» вартістю 113,814 тис.грн.
Капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с. Строганівка. Вартість будівництва – 1 млн. 90,193 тис. грн. за рахунок
коштів Державної субвенції на розвиток інфраструктури громади.
Григорівка

Проект «Розробка Схеми просторового планування Григорівської сільської ради Присиваської ОТГ, Херсонської
області» - за рахунок коштів Програми DOBRE (близько 400 тис.грн).
Створення дитячого майданчика в с. Григорівка. Вартість проекту – 388,1 тис.грн, з яких 118,6 тис.грн. з місцевого
бюджету громади, 269,5 тис.грн. – за рахунок Програми DOBRE.
Поточний ремонт пам'ятника в с.Григорівка вартістю 182,107 тис.грн.
Поточний ремонт ганку адмінбудівлі с. Григорівка вартістю 75 тис.грн.

Павлівка

Придбання ігрового дитячого комплексу, качель для дитячого майданчику в с. Павлівка. Видатки з місцевого бюджету
в сумі – 115, 5 тис.грн.
Поточний ремонт системи опалення Павлівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 19 098 грн.;
Придбання мотоблок в с. Павлівка – 31 000 грн.

Іванівка

Придбання ігрового дитячого комплексу, качель для дитячого майданчику в с. Іванівка. Видатки з місцевого бюджету
в сумі – 47,0 тис.грн.
Капітальний ремонт системи опалення приміщення Іванівського дитячого садочка «Веселка» вартістю 110,656 тис.грн.
Поточний ремонт системи опалення адмінбудівлі с. Іванівка вартістю 18,541 тис. грн.
У VІ кварталі відбудуться роботи по проекту « Будівництво вуличного освітлення частково вулиці Космонавтів, частково
вул. Миру, вул.Центральна в с. Іванівка, Чаплинського р-ну, Херсонської обл.» - 282 444,15 грн.;
За кошти інфраструктурної субвенції планується придбання техніки та обладнання: трактор МТЗ-892 , агрегат дисковий з
листовою стійкою, деревоподрібнююча машина, пакетувальний прес гідравлічний, міні-трактор, фронтальний
навантажувач на міні-трактор, щітка снігоприбиральна на міні-трактор, причеп на міні-трактор, KrASZ-M43BC0 (на шасі
МАЗ-4381N2) на загальну суму – 2 млн.561 тис. 307 грн.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
75240, с. Григорівка, вул.Пушкіна, 20,
Тел. моб. 0965713784
Код ЄДРПОУ сільської ради: 04402445
E-mail: silradag@meta.ua
Офіційний сайт громади:
grygorivska-gromada.gov.ua
Facebook:
www.facebook.com/groups/774372636102014

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.

