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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.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРОМАДЯН
СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКОЇ ОТГ



Бюджет для громадян розроблено, щоб доступно розпо-

вісти мешканцям Скала-Подільської громади про доходи та 

видатки селищного бюджету. Інформація, подана у цьому до-

кументі, може сприяти залученню мешканців до контролю за 

прозорістю бюджетних коштів, а також залученню громадян 

до обговорення їх використання. Скала-Подільська селищна 

рада на своїй офіційній сторінці створила рубрику «Бюджет», 

у який інформує мешканців про зміни в селищному бюджеті 

та поточний стан cправ з використанням бюджетних коштів. 

Якщо у вас виникли додаткові запитання, можете використо-

вувати контакти, надані на останній сторінці. Скала-Подільська 

селищна рада має намір щорічно інформувати своїх мешкан-

ців про бюджетний процес, використовуючи інструмент – «Бю-

джет для громадян». 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ

ВСТУП



БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКОЇ ОТГ 

ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ

Бюджетний процес – це встановлений законодавством поря-

док складання, розгляду, затвердження бюджетів та їх виконання.

Загальний фонд – кошти переважно витрачаються на захи-

щені статті: зарплати, нарахування на зарплати, енергоносії та 

інші. Також сюди відносяться трансферти у район. Як правило, 

загальний фонд у декілька разів більший за спеціальний.

Спеціальний фонд – кошти витрачаються на харчування ді-

тей у садочку (за батьківські кошти), капітальні видатки, придбан-

ня обладнання, будівництво, ремонт, реконструкцію.  

Бюджет розвитку (частина коштів спеціального фонду) – 

кошти, які витрачаються на капітальне будівництво, реалізацію 

інвестиційних проектів; капітальний ремонт та реконструкцію 

об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального 

господарства тощо. Тобто на будівництво та ремонт доріг, шкіл, 

садочків, амбулаторій, клубів.

ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) – податок, який 

сплачують наймані працівники в розмірі 18% від заробітньої пла-

ти. 60% цього податку залишається в громаді. ПДФО у Скала-По-

дільській ОТГ є найбільшим джерелом наповнення власних дохо-

дів бюджету.

Трансферти – це кошти, які з Державного бюджету переда-

ють місцевому, бувають двох видів: дотації та субвенції.

Дотації – кошти, які держава дає місцевим бюджетам, якщо ті 

мало заробляють. Ці кошти можна використовувати на різні цілі. 

Наша громада отримує базову дотацію (витрачає на різні цілі) та 

додаткову дотацію (витрачає на енергоносії в освіті та медицині, а 

також на з/п допоміжних працівників у сфері освіти та медицини).

Субвенції (медична, освітня, інфраструктурна та інші) – 

кошти, які Держбюджет передає місцевим на виконання деле-

гованих повноважень (освіта, медицина). Ці кошти можна ви-

користовувати лишень за певним призначенням (наприклад, 

освітня субвенція на оплату праці вчителів).



ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ ДОХОДИ НАШОЇ ГРОМАДИ В РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ 
ПУНКТІВ. НАЙБІЛЬШІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ



КУДИ ЙДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ
Загальна структура видатків  бюджету Скала-Подільської ОТГ



КУДИ ЙДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ. ВИДАТКИ НА ОСВІТУ

ВИДАТКИ НА ШКОЛИ У РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ВИДАТКИ НА ДНЗ У РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Видатки у сфері освіти за 2018 рік – 28,3 млн. грн, з них на 

школи – 20,37 млн. грн, на дитячі садки – 6,19 млн. грн, на по-

зашкільну освіту – 0,49 млн. грн, школа естетичного вихован-

ня – 1,27 млн. грн.



КУДИ ЙДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ



 ОБ’ЄКТИ, ЯКІ БУЛИ ЗБУДОВАНІ ЗА КОШТИ СУБВЕНЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВПРОДОВЖ ДВОХ РОКІВ

Контактна інформація

Адреса: Тернопільська обл., Борщівський р-н, смт. Скала-Подільська, вул. Івана Франка, буд. 2

Контактні телефони: (03541) 5-11-31, (03541) 5-12-31


