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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
ЗОЛОТОПОТІЦЬКОЇ ОТГ



Бюджет для громадян розроблено з метою доступно розпо-

вісти мешканцям Золотопотіцької громади про доходи та видат-

ки селищного бюджету. Інформація, подана в цьому документі, 

може сприяти  залученню мешканців до контролю за прозорістю 

бюджетних коштів, а також залученню громадян до обговорення 

їх використання. Золотопотіцька селищна рада на своїй офіційній 

сторінці створила рубрику «Бюджет», де інформує мешканців про 

зміни у селищному бюджеті та поточний стан прав з використан-

ням бюджетних коштів. Якщо у вас виникли додаткові запитання, 

можете використовувати контакти, надані на останній сторінці. 

ВСТУП

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ



БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ЗОЛОТОПОТІЦЬКОЇ ОТГ 

ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ

Бюджетний процес – це встановлений законодавством поря-

док складання, розгляду, затвердження бюджетів та їх виконання.

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 у розмірі 18% від заробітної плати. 

60% цього податку залишається в громаді. ПДФО у Золотопоті-

цькій ОТГ є найбільшим джерелом наповнення власних доходів 

бюджету.

Трансферти – це кошти які з Державного бюджету передають 

місцевому. Вони 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 осві-

ти та медицини).

Субвенції (медична, освітня, інфраструктурна та інші) – 

кошти, які Держбюджет передає місцевим бюджетам на виконан-

ня делегованих повноважень (освіта, медицина). Ці кошти можна 

використовувати лише за певним призначенням (наприклад – 

освітня субвенція на оплату праці вчителів).



ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ



ДОХОДИ НАШОЇ ГРОМАДИ У РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ТИС. ГРН (СТАНОМ НА 1.07.2018 р.).

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЗОЛОТОПОТІЦЬКОЇ ОТГ БЮДЖЕТ НА 01.07.2018 РОКУ



КУДИ ЙДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ. ВИДАТКИ НА ОСВІТУ

ВИДАТКИ НА ШКОЛИ У РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ВИДАТКИ НА САДОЧКИ У РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

Видатки на утримання шкіл – 31 млн.грн



КУДИ ЙДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ/ПРОЕКТІВ ЗА ОКРЕМИМИ ГАЛУЗЯМИ 

Контактна інформація
Адреса: 48451, Тернопільська обл., Бучацький р-н, смт Золотий Потік, вул. Галицького, буд. 107

Контактні телефони: 03544 31042, 03544 31031
На сайті нашої громади є розділ «Бюджет» в якому постійно оновлюється інформація про доходи та видатки селищного бюджету. 

Перейти до нього Ви можете за посиланням: https://zolotopoticka-gromada.gov.ua/bjudzhet-1526970368/
Тираж: 1000 екз.

Об’єкти, які були збудовані за кошти субвенції інфраструктури впродовж трьох років 

2016 рік тис. грн
Реконструкція дитячого садка с.Возилів 1125

Реконструкція дитячого садка с.Костільники 1536

Капітальний ремонт дитячого садка с.Соколів 129
Реконструкція глядацького залу будинку культури  
смт Золотий Потік

867

Капітальний ремонт будівлі центру позашкільної роботи  
з учнівською молоддю (палац Гнєвоша) смт Золотий Потік  

2769

2017 рік тис. грн
Капітальний ремонт дитячого садка в селі Скоморохи 433

Реконструкція дитячого садка в селі Соколів 801
Реконструкція дитячого садка  
Сновидівського дошкільного навчального закладу

270

Капітальний ремонт ФАПу в селі Сновидів 299
Капітальний ремонт будівлі позашкільної роботи з учнівською 
молоддю (палац Гнєвоша) в смт Золотий Потік  
Бучацького району

1067

Капітальний ремонт будівлі Золотопотіцького дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок)

1436

Закупівля сміттєвих контейнерів для потреб Золотопотіцької ОТГ 168

2018 рік тис. грн
Капітальний ремонт будівлі позашкільної роботи з учнівською 
молоддю (палац Гнєвоша) в смт Золотий Потік

1087

Закупівля спецтехніки для потреб комунального підприємства 1369

Капітальний ремонт даху ФАП в с.Костільники  263
Капітальний ремонт даху приміщення шкільної їдальні  
ЗОШ I-II ступенів в с. Миколаївка

249


