ДЛЯ ГРОМАДЯН
СТАРОСАЛТІВСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

БЮДЖЕТ
ЯК КОЖЕН ГРОМАДЯНИН
МОЖЕ ВПЛИВАТИ
НА ФОРМУВАННЯ
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ?

Бюджет для громадян розроблений для того, щоб
узрозумілій формі донести Вам інформацію про те,
якгромада 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 Старосалтівської ОТГ
про бюджет громади на 2018 рік.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ
СТАРОСАЛТІВСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ!
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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.
Міжбюджетні трансферти — кошти, які безоплатно
і безповоротно передаються з одного бюджету до
іншого.
Бюджет для громадян СТАРОСАЛТІВСЬКОЇ ОТГ
покликаний максимально спростити бюджетну
інформацію для жителів ОТГ.
Всі ми – платники податків, на наші гроші утримуються установи соціальної сфери, здійснюється
транспортне обслуговування населення, розвивається
житлово-комунальне
господарство,
будуються і капітально ремонтуються дороги і
багато іншого. Ви регулярно відраховуєте в
бюджет гроші і маєте право знати - чи ефективно
вони витрачаються, на фінансування яких цілей
направляються.
Шановні громадяни! Ви отримуєте реальну можливість 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.

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.
Важливою частиною спеціального фонду місцевих
бюджетів є 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.
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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

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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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.

Стратегічна ціль №1:

Операційна ціль 1.1

Створення гідних умов для
особистого розвитку та
соціального забезпечення
мешканців громади

Підвищення якості надання послуг в сфері освіти,
культури, та відпочинку

Стратегічна ціль №2:

Операційна ціль 2.1

Розвиток технічної
інфраструктури та
забезпечення екологічної
безпеки громади

Операційна ціль 1.2

Підвищення якості надання послуг в сфері соціального захисту та охорони здоров’я

Розвиток технічної інфраструктури (водопостачання
і водовідведення, транспортна інфраструктура ,
благоустрій, вивіз та і утилізація сміття, освітлення)
та охорона навколишнього середовища

Операційна ціль 2.2

Розвиток суспільної інфраструктури (об’єкти освіти
та культури, спорту і відпочинку, охорони здоров’я,
соціальної сфери)

Операційна ціль 2.3

Розвиток суспільної інфраструктури (об’єкти освіти
та культури, спорту і відпочинку, охорони здоров’я,
соціальної сфери)

Стратегічна ціль №3:
Створення сприятливих
умов для досягнення
економічного успіху
громади за рахунок
виробництва і переробки
сільгосппродукції і
активного та зеленого
туризму

Операційна ціль 3.1

Створення сприятливих умов розвитку малого та
середнього бізнесу

Операційна ціль 3.2

Підтримка розвитку інноваційного сільського
господарства, ефективної енергетики та туризму

Операційна ціль 3.3

Забезпечення привабливих умов обслуговування
потенційних інвесторів

Операційна ціль 3.4

Промоція (реклама) громади та її ресурсів

Стратегічна ціль №4:

Операційна ціль 4.1

Формування позитивного
образу громади з високим
рівнем активності
мешканців і управління

Операційна ціль 4.2

Активізація та внутрішня інтеграція громади, забезпечення розвитку партисипативної демократії на
місцевому рівні
Ефективне управління громадою та підвищення
якості надання адміністративних послуг.

Більш детально ознайомитись із Стратегією сталого розвитку Старосалтівської об’єднаної територіальної
громади на 2018-2026 роки можна на сайті Старосалтівської громади за посиланням stsaltiv.gov.ua.
Вище вказані стратегічні та операційні цілі мають спільно утворити умови для покращення стандартів життя
мешканців громади, а завдяки цьому - підвищити рівень задоволення від проживання на території громади.
Тому важливим моментом являється визначення потенційних джерел фінансування цих заходів. Фактичні
розміри бюджетів ОТГ свідчать про значне їх зростання, що позитивно відображається на зростанні можливостей ради Старосалтівської ОТГ фінансувати передбачені заходи.
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ЗВІДКИ В
БЮДЖЕТІ ГРОШІ

ДОХОДИ СТАРОСАЛТІВСЬКОЇ ОТГ НА 2018 РІК

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

тис.грн

Податки на доходи

12 173

Внутрішні податки на товари та послуги

1 365

Місцеві податки

12 118

Єдиний податок

5 548

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

тис.грн

Адміністративні збори та платежі

17,6

Власні надходження бюджетних установ

592,7

Державне мито

5,6

ТРАНСФЕРТИ

Всього:
26 583,3
тис. грн

Всього:
644,8
тис. грн

тис.грн

Освітня субвенція

12,504

Медична субвенція

6,072

Базова дотація

13,583

Всього:
32,159
тис. грн

Всього Доходів запланованих в 2018 році 59,387 тис. грн.
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КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ
З БЮДЖЕТУ

ВИДАТКИ НА УТРИМАННЯ
Старосалтівської селищної ради 12,282 млн. грн.
У т.ч. оплата праці 9,504 млн. грн.

тис. грн.
Освіта

32 650

 дошкільна освіта
 загально середня освіта
Соціальний захист

6 053
26 240
328,19

 на пільговий проїзд

100,0

 організація та проведення громадських

78,19

 Інші заходи

150,0

Фізична культура і спорт
 забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
Культура і мистецтво

28,5
28,5

2 672

 школам естетичного виховання

306,2

 підтримка художніх і музичних колективів, ансамблів,
концертних організацій

183,5

 забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля

1,634

 бібліотеки

548,0

Житлово-комунальне господарство
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє
господарство
Охорона навколишнього природного середовища
Заходи з організації рятування на водах

Всього видатки бюджету Старосалтівської ОТГ
в 2018 році складають 67,229 млн. грн.

2 612
3 500
12,0
398,6
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ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ/ПРОЕКТІВ
ЗА ОКРЕМИМИ ГАЛУЗЯМИ

тис. грн.
46,550

Підтримка обдарованих дітей

400,0

Розвиток комунальних підприємств

28,5

Підтримка розвитку молоді та спорту
Утримання та ремонт доріг комунальної власності

3500

Запобігання загибелі людей на водних об’єктах

398,6
12,0

Покращення екологічного стану громади

12,0 тис. грн.

46,550 тис. грн.

400,0 тис. грн.

398,6 тис. грн.

28,5 тис. грн.

3500 тис. грн.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Сайт: www.stsaltiv.gov.ua
Адреса: 62560, Харківська обл., Вовчанський р-н,
смт. Старий Салтів, вул. Перемоги, буд. 15
E-Mail адреса: rada@stsaltiv.gov.ua
Контактні телефони: (05741) 6-12-76
Голова: Коновалов Едуард Павлович

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.

