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 Бюджет для громадян – це спрощена, позбавлена технічної 
мови презентація комплексної інформації про бюджет. Бюджет для 
громадян доповнюється візуалізаціями, щоб спростити розуміння 
складних цифр.
 Основна мета «бюджету для громадян» - це зробити 
складну та технічну бюджетну інформацію доступною для широкого 
кола осіб. Бюджет для громадян допомагає зрозуміти бюджет своєї 
громади кожному громадянину, він допомагає побачити своє 
місце в бюджеті, зрозуміти, що бюджет громади, це кошти всіх жи-
телів громади, побачити, що гроші в бюджеті не з’являються нізвід-
ки, а також зрозуміти, що витрати з бюджету не робляться лише за 
бажанням когось з керівників громади, або групи громадян. 
 В той самий час, бюджет для громадян допомагає визначи-
ти можливості для впливу на формування та витрачання бюджету 
своєї громади. 

  Відкритість бюджету є обов’язковою, якщо не ключовою 
умовою функціонування демократичного суспільства. Прозорість 
бюджету дозволяє громадськості скласти уявлення про складність 
та альтернативи прийняття різних бюджетних рішень, надає можли-
вість впливати на органи виконавчої влади, активно захищаючи 
свої громадські права. Лише у тому разі, коли громадяни розумі-
ють місцевий бюджет та володіють інформацією про нього, можли-
во забезпечити їх активне залучення до бюджетного процесу, що 
сприятиме підвищенню ефективності та прозорості використання  
бюджетних коштів.  

ВСТУП

ЩО ТАКЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ 
ГРОМАДЯН?



 Місцевий бюджет – це фінансовий план громади. В ньому визначається, 
звідки громада буде отримувати кошти, а також на що їх витрачатиме. Бюджет грома-
ди формується та управляється на основі Бюджетного кодексу України. Це означає, що 
існують чіткі правила, звідки і в якому порядку громада отримує кошти в свій бюджет, 
а також куди вона може їх витрачати. Бюджет, а також зміни до нього затверджуються 
рішенням місцевої ради. 
 Доходи бюджету – кошти, виражені в грошах, які громада заробила сама, а 
також отримала від держави. Доходи бюджету формуються з податків та зборів, непо-
даткових надходжень (наприклад, кошти, отримані за надання адміністративних 
послуг, кошти, які самостійно заробили бюджетні установи). 
 Видатки бюджету – кошти, що витрачаються на цілі та заходи, які заплановані 
в бюджеті. Видатки можуть бути поточні та капітальні. 
 Трансферти – це кошти, які передаються з бюджетів інших рівнів до бюджету 
громади. До трансфертів відносяться дотації та субвенції. 
 Субвенції – кошти, які з державного бюджету передають місцевим бюджетам 
на виконання конкретних повноважень, які делеговані державою. Ці кошти можна 
використовувати лише за певним призначенням. Приклади субвенцій – інфраструк-
турна, медична, освітня. Субвенції також можуть передаватися з одного місцевого бю-
джету іншому. Наприклад, передача коштів обласній лікарні на лікування міських 
жителів - з міського в обласний бюджет.
 Дотації – кошти, які виділяються з бюджету вищого рівня для того, щоб досягти 
рівних доходів населення у всіх населених пунктах.
 Загальний фонд – це кошти, передбачені для надання послуг державними уста-
новами. Кошти загального фонду витрачаються переважно на виплати заробітної 
плати та оплату енергоносіїв, для надання громадянам послуг освіти (дитячі садки, 
школи, позашкільні заклади), культури (будинки культури, клуби, бібліотеки, музеї), 
медицини (ФАПи, амбулаторії), соціального захисту, фізичної культури і спорту (дитя-
чо-юнацька спортивна школа, заходи та змагання різного характеру).
 Спеціальний фонд –  це окремий фонд, кошти якого мають цільове спрямуван-
ня. Основну частину спеціального фонду формують бюджет розвитку та власні надхо-
дження бюджетних установ, а також інші ресурси, наприклад, гранти від міжнародних 
організацій. 
 Бюджет розвитку – кошти, які витрачаються на капітальне будівництво, реалі-
зацію інвестиційних проектів, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціаль-
но-культурної сфери і житлово-комунального господарства тощо. Тобто на будівництво, 
модернізацію та ремонт доріг, шкіл, садочків, амбулаторій, клубів. 

БЮДЖЕТНА ТЕРМІНОЛОГІЯ



  Бюджет – це ключовий інструмент для управління громадою, а також втілення в 
життя пріоритетів та цілей розвитку громадою. Дії органу місцевого самоврядування по 
управлінню бюджетом громади на один рік умовно можуть бути розділені на декілька стадій, 
і займають більше часу, ніж 1 календарний рік. Період управління бюджетом на один рік – 
називається бюджетний цикл і включає в себе 4 стадії: планування та складання проекту 
бюджету, розгляд проекту бюджету та його затвердження, реалізація прийнятого бюджету, і, 
на сам кінець, звітування про результати виконання бюджету за рік.  Один бюджетний цикл 
займає більше, ніж півтора календарних роки. Завершення одного бюджетного циклу фак-
тично накладається на початок вже наступного бюджетного циклу.   
 Складання прогнозу бюджету. Прогноз бюджету робиться на 3 роки – плановий 
(тобто, той, на який плануємо бюджет)  і 2 наступні роки. Ці наступні роки називають прогноз-
ними. Прогноз робиться для того, щоб розуміти, які податки та скільки їх буде збиратися в 
наступні 3 роки, а також на які цілі витрачатимуться гроші від зібраних податків. Прогноз на 
наступні 3 роки оприлюднюється на сайті ради та приймається на сесії не пізніше 1 вересня. 
 Складання бюджету. На цій стадії загальнодержавні органи подають розрахунки між-
бюджетних трансфертів, розробляються та подаються бюджетні запити. На основі поданих 
розрахунків міжбюджетних трансфертів та бюджетних запитів вже відбувається розробка 
проекту рішення про місцевий бюджет. Підготовлений попередній проект бюджету оприлюд-
нюється на сайті ради. 
 Розгляд та затвердження бюджету. Попередній проект рішення про бюджет обгово-
рюється та затверджується на засіданні постійної комісії місцевої ради, яка відповідає за 
питання бюджету. Далі проект рішення передається на розгляд виконавчого комітету, який 
також повинен його затвердити. Після цього проект бюджету розглядається та затверджується 
вже на сесії місцевої ради. Рішення про затвердження бюджету приймається не пізніше, ніж 
25 грудня. Після прийняття, рішення, а також сам бюджет оприлюднюються на сайті ради. 
 Виконання бюджету. Саме на цьому етапі здійснюються всі витрати та збираються 
всі податки. Окрім того, протягом виконання бюджету може виникати необхідність внесення 
змін в нього. Всі зміни – проходять окрему процедуру від розгляду бюджетною комісією ради 
і до затвердження на сесії ради. Окрім того, законодавством встановлено обов’язок щоквар-
тального звітування про виконання бюджету, що також передбачає затвердження кварталь-
них звітів окремими рішеннями ради по завершенню кожного кварталу. 
 Звітування про виконання бюджету. По завершенню року, для якого виконувався 
бюджет, розпочинається підготовка звіту про виконання бюджету за рік. Звіт також проходить 
всю процедуру розгляду та затвердження в усіх інстанціях, яка завершується розглядом та 
затвердженням рішення місцевою радою. Затверджений звіт після затвердження оприлюд-
нюється на сайті ради. Окрім того, бюджетне законодавство встановлює обов’язкову вимогу 
щодо проведення публічного звітування про виконання бюджету. Публічне представлення 
звіту про виконання бюджету повинно відбутись не пізніше, ніж 15-те березня наступного 
року. Місцева рада повинна широко анонсувати захід, на якому буде представлятись звіт про 
виконання бюджету, серед широкої громадськості. 

БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ



ЯК МОЖНА ВПЛИВАТИ НА БЮДЖЕТ СВОЄЇ ГРОМАДИ



16 925
Загальна кількість населення

станом  на  01.01.2019 5 702 Працевлаштоване 
населення на території ОТГ 

9 872 Працездатне населення

1

ЦНАП

2

Старостати

7

Дитячі садки

3

Опорні заклади 
заг. та сер.освіти

4

Позашкільні 
освітні заклади 
(ЦДЮТ, СЮТ, ДЮСШ, 

Школа мистецтв)

1

Інклюзивно-
ресурсний центр

16

ОСББ

3

Клубні 
заклади

1

Музей

3

Бібліотеки

1

Територіальний 
центр надання 

соціальних послуг 

5

Комунальні 
підприємства

 Будь-який бюджет не створюється у вакуумі. Основою для складання бюджету є стан 
соціально-економічного  розвитку громади. Окрім того, бюджет є інструментом досягнення 
стратегічних цілей, які визначила для себе громада  в  стратегії  розвитку  Пирятинської  місь-
кої  об’єднаної  територіальної  громади  на  2017 – 2020  роки.

1 746 осіб

Сільське 
господарство

Промисловість

975 осіб

Промислові
підприємства

106 425,7 га

Землі c/г 
призначення

Торгівля та 
послуги

2 981 осіб

НА ЧОМУ ЗАСНОВАНО БЮДЖЕТ 
НАШОЇ ГРОМАДИ

НАША ГРОМАДА ЗАРАЗ



ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
ВСЬОГО

Власні доходи



Переробка  молока, виробни-
цтво масла та сиру

Виробництво щитового  
паркету, лісопильне  та  

стругацьке виробництво

Виробництво  
інших  машин  та  обладнання  

загального  призначення

Виробництво  
інших  меблів

Виробництво  
устаткування  для  с\г та  
лісового  господарства

Перероблення  та консервування  
фруктів і овочів

Виробництво борош-
номельно-

круп’яних продуктів 

Складське 
господарство

 Якщо розглядати структуру доходів бюджету міської ОТГ в розрізі надходжень, то можна 
сказати, що найбільшу питому вагу займають власні доходи загального фонду - близько 70% 
загального  обсягу  надходжень, на другому місці - офіційні трансферти,  близько 30%.  
 Основними  джерелами  наповнення  власних  доходів  загального фонду бюджету  є:  
 - податок  та  збір  на  доходи  фізичних  осіб - 44,6 млн грн,  частка  якого  у  власних  
доходах  загального  фонду  становить 44%;
 - акцизний  податок - 29,3 млн грн,  близько  30%;
 - місцеві податки (земля, єдиний податок) - 22,9 млн грн,  або  23%.

ГАЛУЗІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ 
ГРОМАДУ 

ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ

Пріоритети розвитку нашої громади на найближчі 10-ть років

Пріоритет 1

Створення  комфортних  
умов  для  життя,  навчання  

громадян  

Пріоритет 2

Формування  
іміджу  громади

Пріоритет 3

Ефективне  просторове  
планування, створення  
нових  робочих  місць

Пріоритет 4

Подальший  розвиток  
адміністративних  послуг

Пріоритет 5

Безпека  
громадян  та  

бізнесу



*Різницю між доходами та видатками компенсовано за рахунок залишку коштів бюджету 2018р.

КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ З БЮДЖЕТУ

 За  напрямами  використання  видатки  бюджету  поділяються  на  видатки  споживан-
ня та видатки розвитку. 
 Видатки споживання - це здійснення оплати  так званих «захищених  статей» - оплата 
праці працівників бюджетної сфери з  нарахуваннями,  оплата  енергоносіїв,  продуктів  хар-
чування;  оплата  послуг;  поточні  придбання;  тощо. Видатки споживання у 2019 році станов-
лять  130,8 млн грн.
 Інша складова - це видатки  розвитку, які дозволяють проводити на території громади 
будівництво, реконструкцію та капітальний  ремонт та  капітальні  придбання та становлять 
23,6 млн грн.   
 Для досягнення пріоритетів  розвитку  громади, зокрема, пріоритету  «створення  ком-
фортних  умов  для  життя,  навчання  громадян»,  протягом  2019  року,  в  міській  раді  
затверджено  та  планується  реалізуватись  ряд  програм  соціально-культурного  та  житло-
во-комунального  спрямування,  зокрема, в громаді виділено кошти на ремонт доріг в сумі 
9,4 млн.грн,реконструкцію  вуличного  освітлення - 3,0 млн.грн,  передбачено  кошти  на  капі-
тальний  ремонт  закладів  освіти -  4,6 млн.грн., на харчування  в  загальноосвітніх  закладах  
освіти  учнів  пільгових  категорій  та учнів 1-4  класів в  сумі  2,0 млн. грн. 

2 243,4   
тис.грн

154 367,6   
тис.грн

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВСЬОГО
3 957,8   

тис.грн

КУЛЬТУРА І 
МИСТЕЦТВО

2 392,9  
тис.грн

ІНШІ 
ВИДАТКИ



Кап.ремонт доріг та 
будівництво тротурів

3 881,4
тис.грн

У 2019 році в галузі житлово-комунального 
господарства затверджено та планується 
реалізувати до кінця бюджетного року 11 
програм

Капітальний  ремонт  
закладів  освіти

4 563,8
тис.грн

Капітальні  придбання  
бюджетних  установ  громади

3 297,9
тис.грн

Реконструкція  вуличного  
освітлення

3 000
тис.грн

Реконструкція 
підвального приміщення 

Пирятинського ліцею

2 038,9
тис.грн

Реконструкція 
покрівлі Пирятинської 

ЗОШ № 6  

1 997,9
тис.грн

Заходи з підвищення якості 
водозабезпечення  населених 

пунктів Пирятинської ОТГ 
(на  реалізацію  даного  проекту  залучено  

кошти  з  інших  джерел. Загальна  сума  
проекту  складає  1669,2 тис.грн)

834,6
тис.грн

Оплата
енергоносіїв

8 186,7
тис.грн

Інші
видатки

23 134,3
тис.грн

Оплата 
праці

59 159,3
тис.грн

23 569,7
тис.грн

ЖКГ

90 480,3
тис.грн

ОСВІТА

 Бюджет  розвитку  громади  спрямований  на  забезпечення  виконання  оперативних  
цілей,  затверджених  в  стратегії  розвитку  Пирятинської  міської  об’єднаної  територіальної  
громади  на  2017 – 2020  роки. 
 Бюджет  розвитку  громади  на  2019  рік  заплановано  в  сумі  23,6  млн грн.

НАЙБІЛЬШІ ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ 

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 



Всього видатків 
на заклад

14 298,8
тис.грн

Кількість 
учнів

506
Видатки на 
одного учня

28,3
тис.грн

Кількість педагогічних 
працівників

54
Кількість іншого 

персоналу

31
Видатки на оплату 

праці в перерахунку 
на одного учня

9,9
тис.грн

ПИРЯТИНСЬКА 
ЗОШ ІІІІ СТ. № 6

Опорний  заклад  

Всього видатків 
на заклад

15 062,8
тис.грн

Кількість 
учнів

567
Видатки на 
одного учня

26,6
тис.грн

Кількість педагогічних 
працівників

50
Кількість іншого 

персоналу

28
Видатки на оплату 

праці в перерахунку 
на одного учня

18,2
тис.грн

ПИРЯТИНСЬКА 
ЗОШ  IIII СТ.№4

Всього видатків 
на заклад

24 354,6
тис.грн

Кількість 
учнів

939
Видатки на 
одного учня

25,9
тис.грн

Кількість педагогічних 
працівників

82
Кількість іншого 

персоналу

49
Видатки на оплату 

праці в перерахунку 
на одного учня

19,2
тис.грн

ПИРЯТИНСЬКИЙ  
ЛІЦЕЙ

Придбання спеціального 
обладнання для навчальних 

кабінетів 

908,8
тис.грн

Капітальний 
ремонт

426,3
тис.грн

ВСЬОГО

1 335,1
тис.грн

ПИРЯТИНСЬКИЙ  
ЛІЦЕЙ

Придбання спеціального 
обладнання для навчальних 

кабінетів 

421,2
тис.грн

Капітальний 
ремонт

1351
тис.грн

ВСЬОГО

1 772,2
тис.грн

ПИРЯТИНСЬКА 
ЗОШ  IIII СТ.№4

Придбання спеціального 
обладнання для навчальних 

кабінетів 

458,7
Капітальний 

ремонт

110,5
тис.грн

ВСЬОГО

569,2
тис.грн

ПИРЯТИНСЬКА 
ЗОШ ІІІІ СТ. № 6

Опорний  заклад  

ВИДАТКИ НА ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ НА ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 





 Громадський бюджет – частина коштів бюджету громади, щодо якої мешканці громади 
пропонують шляхи її витрачання шляхом написання та подання проектів у визначені строки, 
та обирають найкращі із запропонованих, голосуючи за них.  
 Реалізація проектів – переможців фінансуються з бюджету громади у   наступному за 
проведенням конкурсу році.    
 Для  участі  в  громадському бюджеті  (бюджеті  участі)  Пирятинської  міської ОТГ було 
подано 32 проектні пропозиції, з них брали участь у голосуванні 23 проекти. У 2019 році до 
реалізується 11 проектних пропозицій на загальну суму 629 532 грн.
 Отримали перемогу:

ПРОЕКТИ 
“ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ”

У КАТЕГОРІЇ 
„ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ СТОСУЄТЬСЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ“ 

4 проектні пропозиції на суму 288 970 грн,  у  тому  числі:

У КАТЕГОРІЇ 
„ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ НЕ СТОСУЄТЬСЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ“ 

7  проектних пропозицій на суму 340 562 грн,  у  тому  числі



Для внесення зауважень та пропозицій до бюджету просимо звертатися до  Пирятинської 
міської ради за адресою - 37000, Полтавська  область, м. Пирятин,вул. Соборна, 21

Контактний телефон: (05358) 2-05-81, тел./факс: (05358)-2-05-80
E-mail: office@pyryatyn-mrada.gov.ua
Офційний сайт ради: http://pyriatyn.org.ua
Сторінка ради у Facebook: https://www.facebook.com/Piryatinmr
Сторінка Громадський Бюджет м.Пирятин у Facebook: 
https://www.facebook.com/pyriatynrfu.mr

Кількість примірників - 500 шт.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ






