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Підготовка та друк цього видання стали можливими в рамках реалізації проекту «Децентралізація
приносить прозорість та ефективність в медицині та освіті (ДІЄМО)». Зміст є відповідальністю

, ,Глобал Ком юнітіз (Global Communities) і не обов язково відображає точку зору уряду Сполучених
Штатів.



,     Шановні жителі Виноградівської об єднаної територіальної громади!

       30 квітня 2017 року ми увійшли в новий історичний проміжок часу. Розпочата державою

децентралізація  стала  реальністю  у  Виноградівській  об,єдннаній територіальній громалі.

Ми  стали  багатшими  на  13  тисяч  населення,  на  2  тисячі  дітей.  І  це  неосновний  наш

здобуток.  Адже  тільки  від  людей залежить, як будуватиметься інфраструктура об,єднаної

громади,  як  збиратимуться  кошти  до  загальної  скарбниці  і  як  витрачатимуться.  І  тут

необхідні  не  тільки  уміння  влади  згуртувати, по-справжньому, усіх людей, що увійшли до

Виноградівської  ради,  а  бажання  кожної  людини  жити  і  працювати на розвиток, добро і

досягнення ефективних результатів наміченої стратегії.

    Тож вітаю усіх жителів громади з початком нового відліку часу, бажаю тільки процвітання,

взаєморозуміння  і  підтримки.  Закликаю  бути  господарями  у  своїй  громаді,  проявляти

активність  та  ініціативу у громадських справах. Тож продовжимо працювати на благо своєї

громади, підростаючого покоління з таким запалом і відповідальністю.

    «Ми  створюємо  бюджет  для  громадян  для  того, щоб мешканцям громади було легше

розібратись  в  бюджеті».  «Так  громаді  легше  здійснювати контроль над владою, а влада

спрощує процес звітування перед громадою».

    Таким  чином  ми  хочемо  залучати  мешканців,  які  можуть  подати  свої  пропозиції  до

бюджету на 2020 рік.

    Девіз  громади:  «Ми об,єднались,  щоб  створювати  умови  для  комфорту  мешканців  і

розбудови активної, квітучої громади»

  

                                                                                                           З повагою, сільський голова

                                                                                                                                  С.В.Шматенко

      Що таке бюджет для громадян?

      Бюджет  для громадян, який ви тримаєте у руках, - це спрощена, позбавлена

технічної мови презентація комплексної інформації про бюджет громади.

Він  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 громади і побачити своє

місце в ньому. Він  нагадує,  що  бюджет - це  кошти  всіх  її  мешканців,

,і показує, що гроші в бюджеті не   з являються  нізвідки, а витрати з бюджету не

робляться лише за бажанням когось з керівників громади  або  групи  громадян.

      В той самий час, бюджет  для  громадян допомагає визначити можливості

для впливу на формування та витрачання бюджету своєї громади.
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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,
модернізацію та ремонт доріг, шкіл,
садочків, амбулаторій, клубів.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Окремий фонд, кошти якого мають цільове
спрямування. Основну частину спеціального
фонду формують бюджет розвитку та власні
надходження бюджетних установ, а також інші
ресурси, наприклад, гранти від міжнародних
організацій.

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 -
інфраструктурна, медична, освітня. Субвенції
також можуть передаватися з одного місцевого
бюджету іншому. Наприклад, передача коштів
обласній лікарні на лікування міських жителів -
з міського в обласний бюджет.

ТРАНСФЕРТИ
Кошти, які передаються з бюджетів інших
рівнів до бюджету громади. До трансфертів
відносяться дотації та субвенції.

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Гроші, які громада заробила сама, а також
отримала від держави. Доходи бюджету
формуються з податків та зборів,
неподаткових надходжень (наприклад,
кошти, отримані за надання адміністративних
послуг, кошти, які самостійно заробили
бюджетні установи).

МІСЦЕВИЙ
БЮДЖЕТ
Це фінансовий план громади.
В ньому визначається, звідки громада
буде отримувати кошти, а також на що їх
витрачатиме. 
Бюджет громади 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.

ЗАГАЛЬНИЙ
ФОНД 
Кошти, передбачені для надання послуг 
державними установами. Кошти загального
фонду витрачаються переважно на виплати
заробітної плати та оплату енергоносіїв, для
надання громадянам послуг освіти (дит.садки,
школи, позашкільні заклади), культури (будинки
культури, клуби, бібліотеки, музеї), медицини
(ФАПи, амбулаторії),соц.захисту, фіз.культури
і спорту (дитячо-юнацька спортивна школа,
заходи та змагання різного характеру).

ВИДАТКИ
БЮДЖЕТУ
Кошти, що витрачаються на цілі та заходи,
які заплановані в бюджеті. Видатки можуть
бути поточні та капітальні.

ДОТАЦІЇ
Кошти, які виділяються з бюджету
вищого рівня для того, щоб досягти
рівних доходів населення у всіх
населених пунктах.
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ТРАВЕНЬ - ЖОВТЕНЬ
В цей час відбувається складання бюджету

на наступний рік.
Як долучитись:

- подавати пропозиції до бюджету депутатам;
- подавати пропозиції безпосередньо до сільської ради
(сільська рада також сама може організувати процес

збору пропозицій до бюджету від громадян);
- брати участь в експертних групах, дорадчих органах,
наприклад, з питань врахування бюджетом гендерних

аспектів.

ЛИСТОПАД - 25 ГРУДНЯ
В цей час попередній проект проходить узгодження
та обговорення, під час кожного з яких до бюджету

можуть вноситись певні незначні зміни.
Як долучитись:

- взяти участь в бюджетних слуханнях та висловлювати
свої пропозиції до проекту бюджету. Слухання може

ініціювати рада або громадяни самостійно;
- відвідувати засідання бюджетної комісії, виконавчого

комітету та сесії ради;
- допомагати фінансистам в створенні Бюджету

для громадян;
- сприяти поширенню прийнятого рішення про бюджет,
а також Бюджету для громадян - розповсюджувати ці
документи електронно, обговорювати їх з колегами

чи знайомими.

ЛИПЕНЬ - ВЕРЕСЕНЬ
В цей час відбувається складання прогнозу бюджету

на наступні 3 роки.
Як долучитись:

- подавати пропозиції до прогнозу бюджету в управління
та відділи - звичайним листом, надісланим поштою

чи електронною;
- подавати пропозиції безпосередньо до фінвідділу

(контакти дивіться в кінці цього документу), сільська рада
також сама може організувати процес збору пропозицій

до прогнозу бюджету від громадян через ЦНАП чи
під час заходів, у місцях масового збору людей;

- брати участь в експертних групах, дорадчих органах,
наприклад, з питань врахування прогнозом
довгострокових інфраструктурних проектів.

СІЧЕНЬ - 15 БЕРЕЗНЯ
Вже по завершенню календарного року розпочинається

етап звітування про виконання бюджету за рік.
Як долучитись:

- взяти участь в обговоренні звіту про виконання
бюджету під час його публічного представлення;

- відвідати сесію, на якій звіт про виконання бюджету
затверджується;

- ініціювати громадський аудит виконаного бюджету:
як по окремих напрямках (наприклад, щодо гендерної

орієнтованості чи освіти), так і всього бюджету
в цілому.

СІЧЕНЬ - ГРУДЕНЬ
В цей час відбуваються закупівлі,
фінансується робота бюджетних
установ і організацій, збираються

податки. За потреби вносяться зміни
до бюджету.

Як долучитись:
- подати проект на конкурс «Бюджету

участі». Брати участь у кампаніях
агітації за проекти бюджету участі та

голосувати за проекти бюджету участі;
- ініціювати громадський моніторинг

виконання бюджету;
- відвідувати засідання бюджетної

комісії та сесій сільської ради, на яких
розглядаються бюджетні питання.
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БЮДЖЕТ
це  ключовий  інструмент  для
управління  громадою,  а  також
втілення в життя пріоритетів та
цілей розвитку громади. Дії органу
м ісцевого  самоврядування по
управлінню бюджетом громади на
один р і к  умовно можуть  бути
розділені на декілька стадій  і
займають  більше часу,  ніж 1
календарний рік. Період управління
бюджетом на 1 рік  називається
бюджетним циклом і  включає
5 стадій:  складання  прогнозу
б юд ж ет у,  с к л а д а н н я  п р о е к т у
бюджету,   розгляд   проекту
бюджету   та   його затвердження,
реалізація  прийнятого  бюджету і,
насамк інець ,  зв і т ування   про
результати виконання бюджету за
рік. Один бюджетний цикл займає
більше, ніж півтора календарних
роки. Завершення одного бюджетного
циклу фактично накладається
н а  п о ч а т о к  в ж е  н а с т у п н о г о
бюджетного циклу.

Прогноз  бюджету робиться на 3 роки - плановий (тобто той, на який плануємо бюджет) і
2 наступні роки.  Ці наступні роки називають прогнозними. Прогноз робиться для того, щоб
розуміти, які податки та скільки їх буде збиратися в наступні 3 роки, а також, на які цілі
витрачатимуться гроші з зібраних податків. Прогноз оприлюднюється на сайті ради та
приймається на сесії не пізніше 1 вересня.

На цій стадії загальнодержавні органи подають розрахунки міжбюджетних трансфертів.
Місцеві органи влади разом з розпорядниками бюджетних коштів, наприклад, відділом освіти,
розробляють та подають бюджетні запити. На основі поданих розрахунків міжбюджетних
трансфертів та бюджетних запитів вже відбувається розробка проекту рішення про місцевий
бюджет. Підготовлений попередній проект бюджету оприлюднюється на сайті ради.

Попередній проект рішення про бюджет обговорюється 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.

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 щоквартального  звітування  про
виконання бюджету, що також    передбачає    затвердження    квартальних   звітів окремими
рішеннями   ради   по   завершенню    кожного   кварталу.

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 оприлюднюється на сайті ради. Окрім того,

,бюджетне законодавство встановлює обов язкову вимогу проведення публічного звітування про виконання
бюджету. Публічне представлення звіту про виконання бюджету повинно відбутись не пізніше, ніж 15-го березня
наступного року. Місцева рада повинна широко анонсувати захід, на якому буде представлятись звіт про
виконання бюджету, та запрошувати громадськість відвідати його.
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Загальна кількість
населення - 12 131 особа

Працездатне населення
6 249 осіб (%)

Працевлаштоване населення
1 580 осіб (%)

Земля сільсько-
господарського
призначення - 

25451,88 га

Розподіл населення за галузями:
- сільське господарство - 3 620 осіб

Школи
громади- 4

Дитячі садки
громади- 5

Фельдшерсько-
акушерські пункти та

амбулаторії - 6

Стан доріг комунальної власності в громаді:
Протяжність доріг, що потребують капітального ремонту: 24 км
(доріг з асфальтованим покриттям)
Протяжність доріг, що потребують поточного ремонту (ямкового): 6 км
(доріг з асфальтованим покриттям)

Лікарні 
громади - 1

Амбулаторія - 2

    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. Стратегічні цілі розвитку громади та соціально-економічний стан
громади і є основою, на якій формується бюджет.

НА ЧОМУ ЗАСНОВАНО БЮДЖЕТ НАШОЇ ГРОМАДИ

,       Одним з основних документів Виноградівської об єднаної територіальної громади є Стратегія
розвитку на 2019 - 2027рр.  Стратегія   визначає   цілі та пріоритети розвитку громади, завдання,

,проекти, спрямовані на структурні  зміни в економіці та соціальній сфері, покрокове розв язання
наявних проблем. Пріоритетами розвитку громади є:

ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ ГРОМАДУ

- Виноградівська громада - екологічна чиста, безпечна, комфортна для проживання;

- Громада розвиненого підприємництва і кооперації, свідомих, активних і гармонійно

розвинених людей;

- Виноградівська ОТГ - вантажно-логістичний центр півдня України;

- Конкурентно спроможна громада - розвиток людського капіталу;

- Громада соціального розвитку - забезпечення дотримання соціальних гарантій. 



ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ?
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ВЛАСНІ ДОХОДИ
22 768,3 тис.грн

ТРАНСФЕРТИ
57 215,7 тис.грн

ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ
26 337,8 тис.грн (46%)

МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ
8 160,4 тис.грн (14,3%)

БАЗОВА ДОТАЦІЯ
13 703,1 тис.грн (23,9%)

ПОДАТКОВІ
НАДХОДЖЕННЯ
17 636 тис.грн
(77,46%)

НЕПОДАТКОВІ
НАДХОДЖЕННЯ
3 884,6 тис.грн
(17,06%)

СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ НА НАДАННЯ
ПІДТРИМКИ ОСОБАМ З
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
123,2 тис.грн (0,2%)

ДОХОДИ
БЮДЖЕТУ

79 984
тис.грн

ІНШІ СУБВЕНЦІЇ
516,1 тис.грн (0,9%)

Доходи	 громади	 в	 2019	році	 заплановані	 на	 рівні	 79984	 тис.	 грн.. з яких власні 

доходи склали 22768,3 тис. грн., а трансферти 57215,7 тис.грн. Н� аивагомішим	
джерелом	надходжень	є	податок	та	збір	на	доходи	фізичних	осіб.	В	2019	році	
в� ін	заплановании	в	сумі	7845,2	тис.грн. 

Іншим	ключовим	джерелом	 доходів,̈ 	 яке	 забезпечує	 життєдіяльність	 об’єднаноı		

громади	є	місцеві	податки,		до	складу	яких	належать:	

-	податок	на	майно	з� аплановании	в	сумі	6243,2	тис.	грн.,		

-	єдиний	податок	з� аплановании	в	сумі	3229,8тис.грн.	

	

ДОТАЦІЯ  З МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ НА ЗДІЙСНЕННЯ
ПЕРЕДАНИХ З ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ ВИДАТКІВ З 
УТРИМАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА,
ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я ЗА
РАХУНОК ВІДПОВІДНОЇ ДОДАТКОВОЇ
ДОТАЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
8 299,3 тис.грн (14,5%)

СУБВЕНЦІЯ  З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА
ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ЛІКАРСЬКИХ
ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОКРЕМИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ ЗА РАХУНОК ВІДПОВІДНОЇ
СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
75,8 тис.грн (0,1%)

ДОХОДИ ВІД
ОПЕРАЦІЙ З
КАПІТАЛОМ
1 247,7 тис.грн
(5,48%)



ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ

НАДХОДЖЕННЯ ВІД ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ І
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ    1 247,7 тис.грн (5,48%)

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - 7 845,2 тис.грн (44,5%)

ЄДИНИЙ ПОДАТОК - 3 229,8 тис.грн (18,3%)

ПОДАТОК НА МАЙНО - 6 243,2 тис.грн (35,4%)

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК - 278,9 тис.грн (1,6%)

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК - 17,4 тис.грн (0,09%)

РЕНТНА ПЛАТА - 18 тис.грн (0,1%)

ВСЬОГО
17 636
тис.грн

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ - 3 188,6 тис.грн (82,1%)

АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД
НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - 683,4 тис.грн (17,6%)

ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ - 12,6 тис.грн (0,3%)

ВСЬОГО
3 884,6
тис.грн

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР -  3,5 тис.грн (0,02%)



51 671,7 тис.грн            475,8 тис.грн 2 784,3 тис.грн           200 тис.грн                

190,3 тис.грн                  5 215,3 тис.грн

222,1 тис.грн                 

8 107,9 тис.грн                  

ОСВІТА
ОХОРОНА,
ЗДОРОВ Я

ЕКОНОМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНЕ

ГОСПОДАРСТВО

ФІЗИЧНА
КУЛЬТУРА
І СПОРТ

КУЛЬТУРА
І МИСТЕЦТВО

СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ ТА
СОЦІАЛЬНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УПРАВЛІННЯ
ГРОМАДОЮ

11 116,6 тис.грн               

ІНШІ
ВИДАТКИ

ВСЬОГО ВИДАТКІВ:
79 984 тис.грн

ОСВІТА               51 671,7 33 120,1   4 800,8    13 750,8

ОХОРОНА
,

ЗДОРОВ Я          475,8                                     475,8

УПРАВЛІННЯ
ГРОМАДОЮ      8 107,9        6 964       291,2    852,6

НАЙБІЛЬШІ
ВИДАТКИ
З БЮДЖЕТУ
ПО ГАЛУЗЯМ    

ВСЬОГО,
тис.грн

- оплата праці, тис.грн

- оплата енергоносіїв, тис.грн

- інші видатки, тис.грн

КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ?

6       Із сільського бюджету кошти йдуть на утримання закладів  дошкільної
,та  шкільної  освіти, закладів  культури,  охорони  здоров я,  соціальний

захист  населення,  підтримку  житлово-комунального господарства,

розвиток фізичної культури та спорту, благоустрій та управління громадою.

      Найбільші витрати з бюджету йдуть на освіту (64,6%), організаційне,

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради

(10,1%), на культуру та мистецтво (6,5%), на економічну діяльність (3,5%),  на житлово-

комунальне господарство (0,25%), на соціальний захист та соціальне забезпечення

громади (0,3%).

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ЗА ГАЛУЗЯМ

НАЙБІЛЬШІ ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ



ВИДАТКИ В СФЕРІ ОСВІТИ
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Видатки на загальноосвітні навчальні заклади

Загально-
освітній
заклад

К-сть учнів

К-сть обслуг.
персоналу

К-сть
педагогічних
працівників

Видатки на
1 учня,

тис.грн

Всього видатків
на заклад,
тис.грн

Видатки на оплату
праці в перерахунку

на одного учня,
 тис.грн

Виноградівський
ЗПЗСО

Брилівський
ЗПЗСО

Клинівський
ЗПЗСО

Тарасівський
ЗПЗСО

528                     286                      427                    62

25,28                29,99                   30,54                 46,07

13 350,33        8 576,26             13 039,59           2 856,23

47                        26                        43                     14

26                        19                        29                      8

16,1                    21,2                     19,8                   34,1

Всього,
тис.грн

Капітальні видатки на загальноосвітні навчальні заклади з бюджету

9                        7,4                      8,6                   2,6

Видатки на дошкільні освітні навчальні заклади

Загально-
освітній
заклад

К-сть учнів

Видатки на
1 учня,

тис.грн

Всього видатків
на заклад,
тис.грн

Брилівський
ЗДО ясла-садок

«Берегиня»

Клинівський
ЗДО ясла-садок
«Калинонька»

Тарасівський
ЗДО ясла-садок

«Світлячок»

Виноградівський
ЗДО ясла-садок

«Барвінок»

184                    138                   27                      50                    26

Привітненський
ЗДО ясла-садок

«Веселка»

5 605,96          3 900,86          1 221,49            1 800,93           1 319,99

30,47               28,27               45,24                  36,02               50,77

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

8
,- придбання комп ютерної техніки - 26 тис.грн;

- капітальний ремонт приміщень сільського клубу в с.Мирне
Олешківського р-ну - 240 тис.грн;

- реконструкція даху в сільському будинку культури по вул.Ротмістровська, 1а
у с.Привітне Олешківського р-ну Херсонської обл. - 1 216 тис.грн;

- проектні роботи по розробці ген.планів сіл Виноградове, Тарасівка - 260,7 тис.грн;

- грошова оцінка земельних ділянок - 5 тис.грн

     Одним із стратегічних завдань, які визначила для себе громада, є розвиток освіти.
Бюджетом на 2019 рік передбачено видатки на утримання закладів освіти, які

,становлять більш ніж 50% від загальної суми. Крім обов язкових виплат
передбачається фінансування на утримання закладів та покращення матеріальної бази.



ВИДАТКИ В СФЕРІ МЕДИЦИНИ

10 Стратегічна ціль: Покращення медичних послуг обслуговування.

Виноградівська сільська рада в своїй структурі має 6 закладів
,охорони здоров я. При цьому, надзвичайно актуальним є знайти нові

вирішення для забезпечення ефективності системи охорони здоров,я та

підвищення якості медичних послуг для задоволення потреб населення.

Передбачається використання сучасних підходів та інноваційних практик залучення додаткового
,фінансування охорони здоров я.

Оперативна ціль: Формування мотивації до здорового способу життя населення.

Забезпечення більш здорового способу життя у активній громаді шляхом широкого

залучення мешканців громади до участі у спортивних та оздоровчих заходах. Це

включає інвестиції в будівництво та відновлення спортивних споруд, підтримку
,спортивних об єднань, а також розширення участі мешканців громади у різноманітних

заходах (відпочинок, спортивні клуби, масові заходи), а також заходи з популяризації

здорового способу життя.

Основна увага приділятиметься підвищенню якості медичних послуг з раннього виявлення та

профілактики захворювань, запобіганню травматизму, а також захисту громадян від загроз
,здоров ю, таких, як епідемії. Влада повинна створити механізм постійного інформування

населення та сприяти створенню сучасного діагностичного центру на базі КНП ЦПМСД

Виноградівської сільської ради.

Оперативна ціль: Забезпечення доступної та якісної медичної допомоги (сучасне обладнання).

Формування у громаді оптимальної мережі лікувальних закладів первинного рівня для

забезпечення доступу населення до якісних медичних послуг. Це передбачає будівництво

приміщень для амбулаторії в с.Тарасівка. Залучення інвестицій для будівництва інфраструктури
, системи охорони здоров я та для забезпечення лікувальних закладів сучасним обладнанням,

впровадження інформаційних технологій.

- проект 1: будівництво приміщення для амбулаторій в с.Тарасівка

- проект 2: покращення якості та ефективності надання медичних послуг мешканцям

Виноградівської ОТГ шляхом оснащення лікарських амбулаторій с.Виноградове та смт Брилівка

медичним обладнанням.

Оперативна ціль: Залучення фахових спеціалістів до роботи в медичних закладах громади.

Громада приділятиме значну увагу механізмам залучення найбільш кваліфікованих кадрів у

медичну галузь, забезпеченню належного рівня оплати їхньої праці, забезпеченню житлом

молодих лікарів, які вирішать працювати та жити в селі, стимулюванню освоєння ними сучасних

лікувальних методів та технологій для надання якісної медичної допомоги, підвищенню контролю

за якістю надання медичних послуг населенню. У цьому напрямку громада розвиватиме співпрацю

з Херсонським державним університетом.

- проект 1: соціальне житло для спеціалістів.



     Одним з стратегічних завдань, які визначила для себе громада, є створення умов для оздоровлення на населення
та підвищення якості надання медичних послуг.

,     Бюджетом на 2019 рік передбачено видатки на утримання закладів охорони здоров я, які  становлять  майже 10%
,від  загальної суми. Крім обов язкових виплат передбачене фінансування на утримання закладів та покращення

матеріальної бази закладів.

                                                                                                                  Голові Виноградівської сільської ради
                                                                                                                   С.В.Шматенко

                                                                                                            _________________________(ПІБ)

                                                                                                            _______________________(адреса)

                                                                                                            ______________________ (конт.тел.)

                                                      ПРОПОЗИЦІЇ
                                       ДО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ 2020

Вважаю, що в нашій громаді існує проблема____________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ця проблема зачіпає інтереси _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Вирішити цю проблему можна шляхом ________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Прошу Вас розглянути можливість включення до бюджету Виноградівської сільської ради
на 2020 рік витрати на

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________(Підпис)                                                             ______________________(Дата)

Подайте свої пропозиції до
бюджету Виноградівської
ОТГ на 2020 рік!
Для цього опишіть існуючу
проблему та запропонуйте
шляхи її вирішення.
Заповнену форму подайте
до сільської ради!

К-сть іншого
медичного
персоналу

% зносу
медичного
обладнання

Всього видатків
на заклад,
тис.грн

Видатки
на оплату праці,

 тис.грн

,Видатки на фінансування закладів охорони здоров я

Видатки на оплату
комунальних послуг,

 тис.грн

Видатки на забезпечення
лікарськими засобами,

 тис.грн

Видатки на придбання медикаментів (в тому числі за програмою «Доступні ліки»)

Кошти, необхідні для закупівлі
лікарських засобів (за рахунок

місцевого бюджету),
 тис.грн

Передбачені в місцевому
бюджеті кошти,

 тис.грн

К-сть
лікарів

КНП «ЦПМСД»
Виноградівської
сільської ради

Брилівська
ЛА

Виноградівська
ЛА

Тарасівський
ФАП

Мирненський
ФАП

Мирненський
ФАП

Мирненський
ФАП

3,5                   2

11,75                8,5                 3,5                1,5                  1,5                1,5

100                  100                 100               100                 100               100

842          1 917              1 428             254,5              120,6             103,5             121

745,5      1 568,8            1 142,2          199,8              107,3              75,8            103,5

126,5               98,4               15,6                0,5                 13,2              3,4

41,9                33,7               14,4               7,8                  9,5               9,5

41,9                33,7               14,4               7,8                  9,5               9,5

41,9                33,7               14,4               7,8                  9,5               9,5
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