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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРОМАДЯН
ЗАВОДСЬКОЇ ОТГ

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.

ЧИМ МИ ПИШАЄМОСЯ
Варто відмітити, що завдяки активній роботі спеціалістів селищної ради,
спрямованої на наповнення бюджету громади, було проведено наступну
роботу:
1) Інвентаризація земель Заводської ОТГ, завдяки чому:
– до бюджету громади залучено 1 млн. 100 тис. грн;
– 1,04 га землі комерційного значення було переведено під землі громадської особистої забудови (8 земельних ділянок для учасників АТО);

2) Переглянуто договори оренди землі;
3) Змінено юридичні адреси з м.Чортків на Заводське (додаткове надходження 510 тис. грн).
В Заводській ОТГ з 2017 року запроваджено Бюджет участі. Цей інструмент дозволяє мешканцям вирішувати, як і де бюджетні кошти можуть використовуватися для покращення життя нашої громади. В 2018 році заплановано профінансувати три проекти Бюджету участі на суму 100 тис. грн.

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
Для покращення якості життя мешканців громади заплановано реалізувати низку заходів:
– відродження іміджу громади як регіонального культурного та освітнього центру (майже 11 млн. грн або 50% видатків бюджет йдуть на
освіту, а 1,5 млн. грн (7%) витрачається на культуру, зокрема на школу
естетичного виховання);
Покращення якості життя мешканців
і вдосконалення якості публічних послуг

– модернізувати дорожню інфраструктуру (за кошти бюджету відремонтовано низку вулиць у селищі);
– створення привабливого образу об’єднаної громади як місця комфортного та приязного для мешканців та приїжджих. З цією метою на
ЖКГ витрачається 3,3 млн. грн (12%) коштів бюджету.
Збільшення економічної привабливості громади та стимулювання

Збільшення економічної привабливості громади
та стимулювання місцевої підприємницької ініціативи

місцевої підприємницької ініціативи впроваджується через консультування з бізнесом щодо усунення перешкод у його діяльності. Зокрема,
в громаді впроваджуються антикорупційні інструменти, зокрема і у сфері прозорості бюджетування також започатковано публічне обговорення
ставок місцевих податків.
Покращення екологічної ситуації

Покращення екологічної ситуації здійснюватиметься шляхом удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами на терені громади. Передбачається, що буде закуплено контейнери для запровадження роздільного збору сміття.

ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ
Трансферти – це кошти, які з Державного бюджету передають місцевому.
Дотації – кошти, які держава дає місцевим бюджетам якщо ті мало
заробляють. Ці кошти можна використовувати на різні цілі.
Субвенції (медична, освітня, інфраструктурна) – кошти, які Держбюджет передає місцевим на виконання делегованих повноважень (освіта,
медицина). Ці кошти можна використовувати лишень за певним призначенням (наприклад освітня субвенція на оплату праці вчителів).
Власні доходи – власні доходи це ті, які формуються внаслідок дій і
рішень, прийнятих місцевими органами самоврядування.
Загальний фонд бюджету – кошти, що призначені для реалізації
загальних функцій (освіта, медицина, ЖКГ, апарат).
Спеціальний фонд бюджету – кошти, що мають конкретне призна-

чення, у тому числі позабюджетні кошти бюджетних установ та організацій.
Бюджет розвитку – 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.
Бюджетний процес – це встановлений законодавством порядок
складання, розгляду, затвердження бюджетів та їх виконання.
ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) – податок, який сплачують наймані працівники у розмірі 18% від заробітної плати. 60% цього
податку залишається в громаді. ПДФО у Заводській ОТГ є найбільшим
джерелом наповнення власних доходів бюджету.

БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ ЗАВОДСЬКОЇ ОТГ

ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ЗАВОДСЬКІЙ ОТГ У 2018 РОЦІ
Цього року в громаді впроваджуються наступні проекти:
Проект «Покращення роботи місцевого самоврядування через
створення сучасних умов Ради громади із забезпеченням широкого
залучення громадськості».
Загальна сума проекту приблизно 633 тис. грн. Програма ДОБРЕ
(за фінансової підтримки USAID) виділяє на реалізацію цього проекту
446 тис. грн, різницю дофінансовує бюджет громади.
ДОБРЕ проводить закупівлю частини матеріалів, обладнання, меблів,
електропроводки. Місцевий бюджет здійснює будівельні ремонтні роботи. Вже проплачено 5 тис. грн проектно-кошторисної документації і
130 тис. грн на ремонтні роботи.

Проект «Вуличні тренажери – фізична культура доступна кожному»
Планується реалізація на території спортивно-оздоровчого комплексу смт. Заводське.
Проводиться тендер Програмою
ДОБРЕ на закупівлю тренажерів. Загальна вартість проекту 270 тис. грн.
Проект «Розробка плану просторового планування Заводської
об’єднаної територіальної громади» – на реалізації. Схема просторового планування Заводської громади передбачатиме розмежування території:
житлової забудови, зони економічної діяльності, сфера послуг, сфера торговельних послуг, що є передумовою залучення інвестиції та розвитку громади
в цілому.
Окрім того налагоджено роботу з головами ОСББ та селищна рада затвердила Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ) смт. Заводське на 2017-2019 роки. Щорічно на виконання програми передбачено виділення бюджетних коштів, так у 2017 р. було
надано 18 тис. грн для ОСББ (по вул. Паркова, 2, Галицька, 4, Галицька, 10),
цьогоріч кошти на виконання програми будуть передбачені при перегляді бюджету громади.

ЗАВОДСЬКА ОТГ
Створена 11 серпня 2015 року шляхом об’єднання
смт. Заводське та с. Угринь Адміністративний центр ОТГ – смт. Заводське
Площа території ОТГ – 28,8 кв.км. Населення: 4428 осіб.

Контактна інформація
Адреса: Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт Заводське, вул. Чарнецького, буд. 7. Тел.: (03552) 2-41-77
Тираж – 500 примірників.

ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ – ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

ВЛАСНІ ДОХОДИ ГРОМАДИ

Доходи бюджету Заводської ОТГ в 2018 році заплановано у розмірі
трохи більше за 24 млн. грн. Більшість (55%) становлять власні доходи
(13,3 млн. грн), що свідчить про фінансову спроможність нашої громади.
Окрім того громада отримує освітню субвенцію (5,4 млн. грн), медичну субвенцію (3,3 млн. грн), субвенцію на розвиток інфраструктури
(430 тис. грн) та додатково – дотацію на утримання закладів освіти (майже
1,5 млн. грн).
Цьогоріч також надійдуть кошти субвенції з формування Нової української школи (141 тис. грн) та субвенції з відшкодування вартості ліків –
58 тис. грн.

Найбільшу частку у власних доходах в нашій громаді становить податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 8,3 млн. грн, також значні кошти
бюджет нашої громади отримує від земельного податку (2,3 млн. грн). Від
єдиного податку очікується надходження в розмірі 927 тис. грн, а від акцизу 740 тис. грн.

НАЙБІЛЬШІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ ОТГ
ПОРІВНяННя ВЛАСНИХ ДОХОДІВ ДО ОБ’єДНАННя І НА ДАНИЙ ЧАС
Найбільшими платниками до бюджету нашої громади є (дані наведені
за перше півріччя 2018 року)

Порівняння власних доходів
до об’єднання і на даний час.

Стовпчикова діаграма
по основних платниках до бюджету громади.

Сині стовпчики у платників, які сплачують переважно ПДФО.
Жовтий стовпчик – адмінпослуги.
Зелений стовпчик – єдиний податок.

Сині стовпчики – доходи бюджету в 2015 році.
Червоні стовпчики – доходи бюджету в 2018 році.

Бюджет цього року суттєво втратив через перереєстрацію ТОВ «Агрополіс». Минулого року це підприємство сплатило до селищного бюджету
1,7 млн. грн.

КУДИ ЙДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ – ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Найбільше коштів селищного бюджету витрачаються на освіту (10,8 млн. грн), на апарат управління – 3,6 млн. грн, на ЖКГ – 3,3 млн. грн, на культуру – 1,5 млн. грн. Громада перераховує в районний бюджет 2,9 млн. грн для забезпечення потреб вторинної медицини. Загальна структура видатків
бюджету Заводської ОТГ.
Видатки у сфері освіти за 2018 рік – 10,8 млн. грн з них на школи – 7,4 млн. грн, на дитячі садки – 3,3 млн. грн, на методичну роботу – 97 тис. грн.

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ

ВИДАТКИ НА ЗАГАЛЬНУ
СЕРЕДНЮ ОСВІТУ
Видатки на утримання
загальноосвітніх
закладів
(шкіл) – 7,4 млн. грн.

ВИДАТКИ НА ОСВІТУ

ВИДАТКИ НА УТРИМАННЯ
ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

КУДИ ЙДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ – ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

