
ДЛЯ ГРОМАДЯН
СЛОБОЖАНСЬКОЇ
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 Слобожанської ОТГ про бюджет громади на 2018 рік.

БЮДЖЕТ



ШАНОВНІ 
МЕШКАНЦІ 
СЛОБОЖАНСЬКОЇ 
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)

Перед вами бюджет Слобожанської 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.

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.

Влада і суспільство готові до конструктивної співп-
раці заради загального блага.
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22
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 охо-
плює 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

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

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-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

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



ПРІОРИТЕТ 1   ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ

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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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СЛОБОЖАНСЬКОЇ ОТГ:

ЦІЛЬ 1.1 Диверсифікація
структури місцевої економіки

ЦІЛЬ 1.2
Розвиток підприємництва

ЦІЛЬ 1.3 Створення
позитивного іміджу громади

1.1.1. Створення привабливого 
інвестиційного клімату
1.1.2. Створенняa промислово-торгі-
вельної зони для оптового аграрно-
го ринку та сучасного логістичного 
центру
1.1.3. Розвиток агропромислового 
комплексу
1.1.4. Створення умов для інвесторів 
житла, будівництво соціального житла

ЗАВДАННЯ
1.2.1. Створення сприятливих умов 
для розвитку бізнесу 2018- 2019 
Створення бізнес-інкубатору з 
напрямку агророзвитку
1.2.2. Маркетингові дослідження 
для підприємців щодо потреб 
громади у товарах та послугах

ЗАВДАННЯ
1.3.1. Створення сприятливих умов 
для розвитку бізнесу
1.3.2. Розробка Інвестиційного 
паспорту громади

ЗАВДАННЯ

ПРІОРИТЕТ 3   ФОРМУВАННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ

ЦІЛЬ 3.1 Удосконалення
відносин у громаді

ЦІЛЬ 3.2 Розвиток громадських
 структур об’єднаної громади

ЦІЛЬ 3.3 Розвиток
безпечної громади

3.1.1. Розробка та впровадження 
системи комунікації з громадою
3.1.2. Системне інформування та 
навчання членів громади.
3.1.3. Проведення спортивно-оздо-
ровчих заходів

ЗАВДАННЯ
3.2.1. Підтримка громадських 
ініціатив
3.2.2. Розвиток органів самооргані-
зації населення та інших громад-
ських об’єднань

ЗАВДАННЯ
3.3.1. Охорона прав жителів 
громади
3.3.2. Нейтралізація бродячих 
собак
3.3.3. Пожежна та техногенна 
безпека

ЗАВДАННЯ

ПРІОРИТЕТ 4   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН

ЦІЛЬ 4.1 Створення сучасної
освітянської інфраструктури

ЦІЛЬ 4.2 Формування високої
культури поведінки громадян

ЦІЛЬ 4.3 Удосконалення
системи соціальних послуг,
соціального захисту населення
та медичної допомоги4.1.1. Комфортний заклад освіти

4.1.2. Конкурентоспроможний заклад 
освіти.

ЗАВДАННЯ
4.2.1. Екологічне виховання 
мешканців
4.2.2. Сприяння духовному 
зростанню громадян

ЗАВДАННЯ

4.3.1. Моніторинг потреб у соціаль-
них послугах
4.3.2. Створення мережі (інфра-
структури) закладів з надання 
соціальних послуг
4.3.3. Створення системи якісної 
медичної допомоги

ЗАВДАННЯ

ПРІОРИТЕТ 2   СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ

ЦІЛЬ 2.1 Створення
системи збору та
утилізації відходів

2.1.1. Організація збирання 
та вивезення ТПВ
2.1.2. Забезпечення 
екологічного стану 
території громади

ЗАВДАННЯ

ЦІЛЬ 2.2 Ремонт доріг
та придорожньої
інфраструктури

2.2.1. Ремонт та будівництво 
доріг, велодоріжок та 
тротуарів на території 
громади

ЗАВДАННЯ

ЦІЛЬ 2.3 Модернізація
інфраструктури та
благоустрій громади

2.3.1. Збільшення кількості 
зелених насаджень
2.3.2. Облаштування місць 
громадського відпочинку
2.3.3. Збільшення кількості 
спортивних об’єктів
2.3.4. Впорядкування 
прибудинкових територій 
громади, поліпшення 
благоустрою

ЗАВДАННЯ

ЦІЛЬ 2.4 Створення
енерго- та ресурсо-
ощадливої системи
енергопостачання
громади

2.4.1. Енергомодернізація 
будинків
2.4.2. Забезпечення 
належного водопостачан-
ня та водовідведення
2.4.3. Нічне освітлення 
вулиць

ЗАВДАННЯ



Всього: 
323,470
млн грн

ЗВІДКИ В 
БЮДЖЕТІ ГРОШІ4

Податкові надходження  

Неподаткові надходження  

Субвенції з державного бюджету  

Всього

323,470

4,572

31,729

359,772

млн грн

млн грн

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕНЬ

адміністративні збори та платежі
надання адміністративних послуг  1,562

державне мито                                                 0,102

власні надходження бюджетних установ

1,665

2,900

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ГРОМАДИ
Всього: 

4,572 
млн грн

млн грн

податки на доходи

внутрішні податки на товари та послуги

місцеві податки
єдиний податок                                                19,976

інші податки і збори                                        0,096

213,608

52,354

57,411

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ГРОМАДИ

млн грн

Освітня субвенція

Медична субвенція

21,066

10,662 

СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ: Всього: 

31,729 
млн грн



КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ 
З БЮДЖЕТУ5

ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ ОТГ
діяльность органів місцевого самоврядування

міжбюджетні трансферти, в т.ч. реверсна дотація 

освіта

соціальний захист та соціальне забезпечення 

культура та мистецтво

фізична культура та спорт

ЖКГ

Здійснення заходів із землеустрою

будівництво та регіональний розвиток

транспорт та транспортна інфраструктура

захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру

громадський порядок та безпека

охорона навколишнього природного середовища

Всього:

млн грнВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ ОТГ

Дошкільна освіта

Загальна середня освіта

Школи естетичного виховання

45,379

74,012

7,866

млн грн

127,257 Освіта

Молодіжна сфера 

Оздоровлення та відпочинок дітей 

Інші заклади та заходи 

0,11

0,199

8,320

8,629Соціальний захист та соціальне забезпечення

Забезпечення діяльності бібліотек 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 

0,614

1,333

1,019

2,966Культура  та мистецтво

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення

`Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

3, 944

3,944Фізична культура і спорт 

Утримання об`єктів житлово-комунального господарства 

- Обслуговування житлового фонду

- Водопровідноканалізаційне господарство

- Збір та вивезення сміття і відходів

Організація благоустрою 

27,690

36, 794

24,187

3,453

0,05

64,484Житлово-комунальне господарство 

23,411

92,814

127, 257

8,629

2,966

3,944

64,484

1,000

26,285

4,418

3,745

0,135

0,0967

359, 771



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСУВАННЯ 
ЗАХОДІВ/ПРОЕКТІВ ЗА ОКРЕМИМИ ГАЛУЗЯМИ6

млн грн загальний фондВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

Розвиток місцевого самоврядування

Розвиток освіти

Розвиток соціального захисту населення

Розвиток молоді

Забезпечення діяльності комунального закладу
"Милосердя Слобожанської селищної ради"

Розвиток культури

Розвиток фізичної культури і спорту

Розвиток житлово-комунального господарства

Розвиток земельних відносин

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Профілактика правопорушень

спеціальний фонд

0,260 

0,199

2,746

0,110

0,283

1,157

0,3

16,062

0,5

0,106

159

49,838 

1,000 

0,5 

15,000

53,739



КОНТАКТИ ДЛЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

52005, Дніпропетровська область
 смт. Слобожанське,

вул. Василя Сухомлинського, 56-б

www.slobozhanska-gromada.gov.ua 
vykonkom@slobozhanska-gromada.gov.ua

громадська приймальня:

+380567199196 

+380 56 767 1021

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.


