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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРОМАДЯН
ВЕЛИКОГАЇВСЬКОЇ 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.

ВСТУП
Відповідно до чинного законодавства доходи місцевих бюд затверджувати, виконувати бюджет об’єднаної територіальної
жетів складають фінансову основу місцевого самоврядуван громади та звітувати про його виконання перед мешканцями, ми
ня. Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах прагнемо, щоб бюджетний процес був зрозумілим для кожного
самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні із Вас. Інформація, поміщена в цьому документі, може стати ко
місцеві бюджети згідно з Бюджетним кодексом України. Оскіль рисною, щоб залучити мешканців до обговорення напрямків ви
ки Великогаївська сільська рада уповноважена планувати, користання бюджетних коштів та контролю за прозорістю їх руху.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
Затверджена рішенням сільської ради Стратегія розвитку вищення конкурентоспроможності місцевої економіки;роз
Великогаївської ОТГ на 2017-2022 роки передбачає такі пріо виток сучасної технічної інфраструктури населених пунктів;
ритети розвитку громади на середньострокову перспективу: підвищення якості життя шляхом вдосконалення соціальної
місцевий економічний розвиток та залучення інвестицій, під інфраструктури в громаді.

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ВЕЛИКОГАЇВСЬКОЇ ОТГ

ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ
Бюджетний процес – це встановлений законодавством поря

Трансферти – це кошти, які з Державного бюджету пере

док складання, розгляду, затвердження бюджетів та їх виконання. дають місцевому, бувають двох видів: дотації та субвенції.
Бюджет розвитку (частина коштів спеціального фон-

Дотації – кошти, які держава дає місцевим бюджетам,

ду) – кошти, які витрачаються на капітальне будівництво, якщо ті мало заробляють. Ці кошти можна використовувати
реалізацію інвестиційних проектів; капітальний ремонт та на різні цілі. Наша громада отримує базову дотацію (витра
реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житло чає на різні цілі) та додаткову дотацію (витрачає на енер
во-комунального господарства тощо. Тобто на будівництво та гоносії в освіті, а також на з/п допоміжним працівникам у
ремонт доріг, шкіл, садочків, амбулаторій, клубів.
ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) – податок,

сфері освіти).
Субвенції (медична, освітня, інфраструктурна та інші) –

який сплачують наймані працівники в розмірі 18% від заробіт кошти, які Держбюджет передає місцевим на виконання де
ної плати. 60% цього податку залишається в громаді. ПДФО легованих повноважень (освіта, охорона здоров’я). Ці кошти
у Великогаївській ОТГ є найбільшим джерелом наповнення можна використовувати лишень за певним призначенням (на
власних доходів бюджету.

приклад, освітня субвенція на оплату праці вчителів).

ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ
Кошти до бюджету потрапляють саме від громадян. По від використання та продажу майна, яке належить територі
датки, які сплачують мешканці об’єднаної територіальної альній громаді, адміністративні збори, плата за певні послу
громади як прямі (ПДФО,земельний податок, податок на не ги. На виконання повноважень, делегованих державою орга
рухомість, акцизний податок, єдиний податок) так і непрямі ну місцевого самоврядування (надання загальної середньої
(ПДВ, що сплачуються при купівлі товарів і послуг), зарахо освіти, первинна та вторинна медична допомога населенню),
вуються до різних бюджетів (сільського, обласного, держав надаються міжбюджетні трансферти з державного та облас
ного). Крім податків, до сільського бюджету надходять кошти ного бюджетів.

КУДИ ЙДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ
Сплачуючи податки, які наповнюють бюджети, громадя для розвитку суспільства важливо гарантувати людині віль
ни мають право отримувати користь від них у формі певних ний доступ до отримання освітніх та медичних послуг. Не
послуг чи допомоги. Окремі потреби кожна людина не може заможні громадяни та певні категорії населення отримують
задовольнити самостійно власним коштом (безпека, обо з бюджету адресну грошову допомогу чи пільги на окремі
рона країни, дороги, охорона довкілля та ін.). Крім цього, види послуг.

КУДИ ЙДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ. ВИДАТКИ НА ОСВІТУ
Видатки у сфері освіти за 2018 рік – 48,74 млн. грн, у тому числі:
- на школи –39,98 млн. грн, з них на поточне утримання шкіл 31,2 млн.грн;
- на дитячі садки – 8,75 млн.грн, з них на поточне утримання - 8,6 млн.грн.

ВИДАТКИ НА ШКОЛИ В РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ВИДАТКИ НА САДОЧКИ В РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

КУДИ ЙДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ

У всіх населених пунктах укладені договори домогосподарств з обслуговуючими організаціями на вивезення твердих
побутових відходів.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ/ПРОЕКТІВ ЗА ОКРЕМИМИ ГАЛУЗЯМИ В 2018 РОЦІ
Реконструкція приміщення школи
Реконструкція приміщення школи
Капітальний ремонт вулиць
Будівництво футбольних полів
зі штучним покриттям
Реконструкція амбулаторії
Проектування будівництва
каналізації
Придбання шкільного автобуса
Капремонт їдальні школи
Реконструкція ФАП
Вуличне освітлення
Ремонт приміщень ФАП
Ремонт приміщень ФАП
Капітальний ремонт вулиць
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
Виготовлення Генплану
Придбання спецтехніки для
комунального підприємства
Поточний ремонт вулиць

с.Скоморохи
с.Товстолуг
с. Товстолуг

млн. грн
1,12
0,83
1,3

с.Товстолуг та с. Баворів

1,03

с.Баворів

1,49

с.Великі Гаї

0,2

с.Великі Гаї
с.Великі Гаї
с.Великі Гаї
с.Великі Гаї, с.Грабовець
c. Грабовець
с.Дичків
с. Дичків
усі села
усі села

1,9
1,5
4,09
0,32
1,45
1,49
1,4
0,21
0,75
0,4

усі села
3,9
с. Великі Гаї - 1,36
Придбання оргтехніки
Скоморохи,
та обладнання для опорної школи Баворів,
Прошова,
Козівка,
2,0
і перших класів усіх
Грабовець,
Товстолуг,
загальноосвітніх шкіл
Дичків, Білоскірка – 0,08
Контактна інформація
Адреса: Тернопільський р-н, с. Великі Гаї, вул. Галицька, 47
Контактні телефони: (0352) 490098, (0352) 490298,(0352) 490398
На сайті нашої громади є розділ «Бюджет», у якому постійно оновлюється інформація про доходи та видатки селищного
бюджету. Перейти до нього Ви можете за посиланням:
https://velykogaivska-gromada.gov.ua/bjudzhet-2018-15-40-33-15-08-2018/
Тираж: 1000 екз.

