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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРОМАДЯН
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ ОТГ 2018 РІК

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.

ВСТУП
Шановні мешканці Теребовлянської ОТГ, міська рада спільно ті нашої громади з’являються кошти і куди вони витрачаються.
з громадськістю та експертами Партнерства «За прозорі місцеві Прозорість бюджетного процесу це запорука ефективної комубюджети» розробила макет «Бюджету для громадян». Цей доку- нікації між владою та громадою. Плануємо щорічно готувати тамент покликаний у доступній формі розповісти звідки у бюдже- кий документ та чекаємо на ваші пропозиції до його змісту.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ ОТГ

ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ
Бюджетний процес – це встановлений законодавством поря-

Трансферти – це кошти які з Державного бюджету передають

док складання, розгляду, затвердження бюджетів та їх виконання. місцевому, бувають двох видів: дотації та субвенції.
Бюджет розвитку (частина коштів спеціального фонду) –

Дотації – кошти, які держава дає місцевим бюджетам якщо

кошти, які витрачаються на капітальне будівництво реалізацію ті мало заробляють. Ці кошти можна використовувати на різні
інвестиційних проектів; капітальний ремонт та реконструкцію цілі. Наша громада отримує базову дотацію (витрачає на різні
об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального цілі) та додаткову дотацію (витрачає на енергоносії у освіті та
господарства тощо. Тобто на будівництво та ремонт доріг, шкіл, медицині, а також на з/п допоміжних працівників у сфері освісадочків, амбулаторій, клубів.
ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) – податок, який

ти та медицини).
Субвенції (медична, освітня, інфраструктурна і інші) – кош-

сплачують наймані працівники у розмірі 18% від заробітньої пла- ти, які Держбюджет передаю місцевим на виконання делегованих
ти. 60% цього податку залишається в громаді. ПДФО у Золотопо- повноважень (освіта, медицина). Ці кошти можна використовуватіцькій ОТГ є найбільшим джерелом наповнення власних доходів ти лишень за певним призначенням (наприклад освітня субвенція
бюджету.

на оплату праці вчителів).

ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ

КУДИ ЙДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ТЕРЕБОВЛЯНCЬКОЇ ОТГ

КУДИ ЙДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ. ВИДАТКИ НА ОСВІТУ

КУДИ ЙДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ/ПРОЕКТІВ ЗА ОКРЕМИМИ ГАЛУЗЯМИ
ОБ’ЄКТИ, ЯКІ БУДУТЬ ПРОФІНАНСОВАНІ ЗА КОШТИ СУБВЕНЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АБО ІНША ІНФОРМАЦІЯ
НАЗВА ОБ’ЄКТУ
Капітальний
ремонт підїзду до
памятки архітектури
державного значення
Святопреображенського
Василіанського
(Підгорянського)
монастиря в с.Зеленче
Теребовлянського
району, довжиною 385 м
Капітальний ремонт
ділянки вул.Лошнівська
в м.Теребовля,
Тернопільської області,
довжиною 202 м
Капітальний ремонт
ділянки вул.Паращука
в м.Теребовля,
довжиною 189 м
Капітальний ремонт
підземного водозабору
для водопостачання
обєктів соціальної
сфери с.Ласківці
Теребовлянського
району, Тернопільської
області

МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ

СУМА
ТИС.ГРН.

с.Зеленче
Теребовлянського
району

1188,57

м.Теребовля

1475,83

м.Теребовля

1472,15

с.Ласківці
Теребовлянського
району

1382,93

Контактна інформація
Адреса: 8100, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, м. Теребовля, вул. Шевченка, буд. 8
На сайті нашої громади є розділ «Бюджет» в якому постійно оновлюється інформація
про доходи та видатки міського бюджету.
Перейти до нього Ви можете за посиланням: https://terebotg.in.ua/byudzhet/
Тираж: 1000 екз.

