
Бюджет для громадян, який Ви тримаєте у руках, – це спрощена, позбавлена технічної мови презентація 
інформації про бюджет громади. 
Бюджет для громадян створений, щоб зробити складну та технічну бюджетну інформацію доступною Вам і 
Вашим друзям, колегам, родині.
Бюджет для громадян допомагає зрозуміти бюджет громади і побачити своє місце в ньому. Він нагадує, що 
бюджет громади - це кошти всіх її мешканців  і показує,  що гроші в бюджеті не з’являються нізвідки, а 
витрвитрати з бюджету не робляться лише за бажанням когось з керівників громади, або групи громадян. 
Також важливо, що бюджет для громадян демонструє можливості для кожного мешканця громади 
впливати на формування та витрачання бюджету своєї громади.  

Що таке бюджет для громадян?
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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.





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. 

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ – гроші, які громада заробила сама, а також отримала від держави. Доходи 
бюджету формуються з податків та зборів, неподаткових надходжень (наприклад, кошти, 
оотримані 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 СУБВЕНЦІЇ – кошти, які з державного бюджету передають місцевим бюджетам на виконання 
конкретних повноважень, які делеговані державною. 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.

ДОТАЦІЇ – кошти, які виділяються з державного бюджету, щоб досягти рівних доходів 
населення у всіх населених пунктах.

ЗАЗАГАЛЬНИЙ ФОНД – це кошти, передбачені для надання послуг державними та комунальними 
установами. 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, 
лікарні), соціального захисту, фізичної культури і спорту (дитячо-юнацька спортивна школа, 
заходи та змагання різного характеру).

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНДСПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД –  це 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.

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. 



БЮДЖЕТ – це ключовий інструмент для управління громадою, а також втілення в життя 
пріоритетів та цілей розвитку громади. 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 
бюджетним циклом і включає 5 стадій: складання прогнозу бюджету, складання проекту 
ббюджету, розгляд проекту бюджету та його затвердження, реалізація прийнятого бюджету, і, 
насамкінець, звітування про результати виконання бюджету за рік.  Один бюджетний цикл 
займає більше, ніж півтора календарних роки. Завершення одного бюджетного циклу 
фактично накладається на початок вже наступного бюджетного циклу.   

1 - СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ. Прогноз бюджету робиться на 3 роки – плановий (тобто, 
той, на який плануємо бюджет)  і 2 наступні роки. Разом 5. Ці наступні роки називають 
прогнозними. Прогноз робиться для того, щоб розуміти, які податки та скільки їх буде 
збирзбиратися 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. 

2 - СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ. На цій стадії загальнодержавні органи подають розрахунки 
міжбюджетних трансфертів.  Місцеві органи влади разом з розпорядниками бюджетних 
коштів, наприклад відділ 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 
оприлоприлюднюється на сайті ради. 

3 - РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ. 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 
ззатверджується 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. 

4 - 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 
щокващоквартального звітування про виконання бюджету, що також передбачає затвердження 
квартальних звітів окремими рішеннями ради по завершенню кожного кварталу. 

5 - 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 
ззатвердженням 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-те березня наступного року. Місцева рада повинна 
широко анонсувати захід, на якому буде представлятись звіт про виконання бюджету, та 
запрошувати громадськість відвідати його. 



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 сесії, 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. 

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 лисзвичайним листом, надісланим поштою чи 
електронною; 
  Подавати пропозиції безпосередньо до 
фінвідділу – контакти дивіться в кінці цього 
документу; Місцева 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.  

1 ЕТАП - СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ

2 ЕТАП - СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ

3 ЕТАП - РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ

4 ЕТАП -ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

5 ЕТАП - ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Травень-жовтень
В цей час відбувається складання бюджету на 
наступний рік.  Як долучитись: 
 Подавати пропозиції до бюджету депутатам; 
 Подавати пропозиції безпосередньо до 
місцевої ради; Місцева рада також сама може 
органіорганізувати 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 
ББюджету для громадян; 
 Сприяти поширенню прийнятого рішення 
про бюджет, а також Бюджету для 
громадян – розповсюджувати ці документи 
електронно, обговорювати їх з колегами чи 
знайомими. 

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 в кампаніях агітації за 
проекти бюджету участі та голосувати за 
проекти бюджету участі; 
 Ініціювати громадський моніторинг 
виконання бюджету; 
  Відвідувати засідання бюджетної комісії 
та сесій міської ради, на яких 
розглядаються бюджетні питання.  



ЗАГАЛЬНА 
КІЛЬКІСТЬ

6875

ШКОЛИ 
ГРОМАДИ:
4 

ДИТЯЧІ САДКИ
ГРОМАДИ:
5

ФЕЛЬДШЕРСЬКО-
АКУШЕРСЬКІ ПУНКТИ 
ТА АМБУЛАТОРІЇ 
ГРОМАДИ:

4

ПУНКТИ 
ЗДОРОВ’Я:
2 

ПРАЦЕЗДАТНЕ 
НАСЕЛЕННЯ: 

4049

ПРАЦЕВЛАШТОВАНЕ 
НАСЕЛЕННЯ:

2456

НАСЕЛЕННЯ ГРОМАДИ: 

РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ ЗА ГАЛУЗЯМИ

СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО: 

678 
ПРОМИСЛОВІСТЬ: 

302 

ГАЛУЗІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: 
виробництво виноградних вин, вирощування зернових культур,
тваринництво, виготовлення м'ясних та ковбасних виробів, 

промисловий вилов риби.

ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДИ: 4

ЗЕМЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ: 
31653 ГА

СТАН ДОРІГ В ГРОМАДІ:
ПРОТЯЖНІСТЬ ДОРІГ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ: 17,6 КМ
ПРОТЯЖНІСТЬ ДОРІГ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ: 39,2 КМ
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ВЛАСНІ ДОХОДИ

ТРАНСФЕРТИ

Пріоритетами розвитку нашої громади на найближчі 10-ть років є:

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ СПОЛУЧЕННЯ ТА НАДАННЯ 
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ









РОЗВИТОК КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ

ПОКРАЩЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ГРОМАДИ

Місцевий бюджет  наповнюється з двох основних джерел – власні надходження громади та трансферти 
з державного бюджету. З державного бюджету ми отримуємо субвенції та дотації для покриття витрат 
на певні галузі. 
Власні надходження громади формуються з податків та неподаткових надходжень і становлять при-
близно 67,5% від усього бюджету громади. 
Найбільше коштів до місцевого бюджету нашої ОТГ надходить за рахунок податку та збору на доходи фі-
зичних осіб, акцизний податок, єдиний податок, який отримують тільки об’єднані територіальні громади. 
Левову частку дохідної частини формує податок на доходи фізичних осіб та податок на майно. 
Детальніше про суми, тут:



Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків 
з утримання закладів освіти та з утримання закладів освіти та охорони 
здоров̀я за рахунок відповідної 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок 
коштів освітньої субвенції

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми посвітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 

Субвенція з місцевого бюджету на 
відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань за 
рахунок відповідної субвенції з державного 

ВСЬОГО                                      23 112,5 тис.грн

15 503,1  (тис.грн)

4 307,7(тис.грн)

2 201,2 (тис.грн)

1 040,8 (тис.грн)

43,9 (тис.грн)

15,8 (тис.грн)



ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ (ВСЬОГО)            53 508,6 тис.грн

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ (ВСЬОГО)           1041,5 тис.грн

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ (ВСЬОГО)        30 тис.грн

ВСЬОГО                                       54 580,1 тис.грн         

Податок на майно                   22 270,5
Податок на доходи фізичних осіб        19 757,5
Єдиий податок                     5 846,1
Акцизний податок (Внутрішні 
податки на товари та послуги)         4 355,4
Туристичний збір                   1 227,2
ЕЕкологічний податок                 47,0
Податок на прибуток підприємств       4,9

Власні надходження бюджетних установ 742,8
Доходи від власності та підприємницької 
діяльності                         282,0
Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської діяльності   16,7

Надходження від продажу землі
і нематеріальних активів             30

ДП Агро Коблево;       ПАТ Прикордонник;        АТ «Коблево»; 
ДП НВКГ «Зоря»         «Машпроект» база відпчинку «Зоря»



Всього 77 692,6 тис.грн

Інші видатки
3 144,9 тис.грн

Управління громадою
11 498,7тис.грн

Соціальний захист та 
соціальне забезпечення
2 950,6 тис.грн

Культура і мистецтво
2 385 тис.грн

Фізична культура і спорт
16,8 тис.грн

Міжбюджетні трансферти 
5 692 тис.грн

Економічна діяльність
2 191,3 тис.грн

Охорона здоров’я
6 185 тис.грн

Освіта
45 462,4 тис.грн

Основні напрями використання коштів з місцевого бюджету: забезпечення функціонування 
закладів бюджетної сфери (освіта, культура, охорона здоров’я, спорт, молодь, соціальне 
забезпечення);  виплата допомог, надання пільг і субсидій окремим категоріям населення; 
реалізація програм у сфері житлово‐комунального господарства та благоустрою населених 
пунктів;  будівництво, реконструкція, ремонт та утримання доріг, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах.
УУсі ці видатки забезпечують щоденні потреби цих галузей (заробітна плата, комунальні платежі, 
поточні та капітальні ремонти, обов’язкові виплати і .д.), а також спрямовані на досягнення 
пріоритетів розвитку нашої громади.
Скільки на яку галузь заплановано витрати протягом 2019 року Ви можете побачити тут: 

Ж/К господарство 
3 857,9 тис.грн

Користуючись нагодою, хочемо зауважити що отримання заробітної плати в «конверті», неофіційне 
працевлаштування, придбання підакцизних товарів без чеку, усі ці факти сприяють тінізації доходів 
підприємців і не наповнюють місцевий бюджет! За рахунок недоотриманих доходів у громаді могли б бути 
виконані заходи по благоустрою, покращення матеріально-технічного оснащення закладів освіти та 
охорони здоров’я і т.д. 
Будьмо свідомими мешканцями своєї громади.



ОСВІТА ВСЬОГО:
45 462,4 тис.грн

з них на 
оплату праці

35 771,3
тис.грн

з них
на оплату 
енергоносіїв

4 287,8
тис.грн

з них 
інші видатки

5 403,3
тис.грн

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ВСЬОГО: 
493  тис.грн

з них на 
лікарські засоби

170
тис.грн

з них
на оплату 
енергоносіїв

162,2
тис.грн

з них 
інші видатки

160,8
тис.грн

УПРАВЛІННЯ ГРОМАДОЮ ВСЬОГО: 
11 498,7 тис.грн

з них на 
оплату праці

9 238,3
тис.грн

з них
на оплату 
енергоносіїв

630,8
тис.грн

з них 
інші видатки

1 629,6
тис.грн



Виготовлення проектних документацій на капітальний ремонт 
приміщень закладів середньої освіти

Заходи з енергозбереження закладів ЗСО, капітальний ремонт в 
частині заміни та дверних блоків

ВиВиготовлення проектної документації на "Капітальний ремонт проїзду 
від вул.Кишинівській до вул. Лазурної і далі віл. Лазурної до баз відпо-
чинку "Автомобіліст" і "Лимани", ІІ і ІІІ етапи в с. Коблеве Березанського 
району Миколаївської області

"Реконструкція водопровідної мережі в с. Рибаківка Березанського 
району Миколаївської області"; тех. Нагляд за об'єктом "Реконструкція 
водопровідної мережі в с. Рибаківка Березанського району 
Миколаївської області

Експертиза кошторисної документації на будівництво ПЛ-0,4 кВ, ПЛ-10
кВ та встпновлення КТП 100 Ква для зовнішнього електропостачання 
мікрорайону в с. Коблеве

Виготовлення містобудівної документації по встановленню та зміні 
меж населених пунктів сіл Виноградне, Морське, Рибаківка, Бесарабка, 
Українка, Коблеве

Співфінансівання 1% наСпівфінансівання 1% на "Капітальний ремонт частини приміщень 
Коблівського закладу загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів в частині 
заміни існуючих зовнішніх віконних та дверних блоків за адресою: вул. 
Шкільна, 2 с. Коблеве Березанського району Миколаївської області

Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний 
ремонт частини приміщень Коблівського закладу загальної середньої 
освіти І - ІІІ ступенів в частині наміни існуючих зовнішніх вікон та 
дверних длоків за адредверних длоків за адресою: вул. Шкільна,2, с. Коблеве Березанського 
району Миколаївської області

"Капітальний ремонт частини приміщень Коблівського закладу 
загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів в частині заміни існуючих 
зовніщніх вікон та дверних блоків за адресою: вул. Шкільна, 2, 
с. Коблеве Березанського району Миколаївської області"

ВиВиготовлення проекту будівництва комплуксу берегоукріплюючих 
споруд для поліпшення стану та благоустрою морської акваторії та 
узбережжя в с. Рибаківка

Поповнення бібліотечного фонду

Встановлення та зміна меж населених пунктів

120,0

1434,3

66,5

605,2

2,0

1767,0

5,05,0

27,9

498,0

300,0

30,0

1767,0

РОЗМІР ФІНАНСУВАННЯ В 2019 Р. ТИС. ГРН. 



Основними потребами навчальних закладів об’єднаної громади є впровадження 
заходів по енергозбереженню та енергоефективності: утеплення приміщень, заміна вікон, встановлен-
ня енергоефективних котлів, перехід на альтернативні види палива. Крім того, навчальні заклади 
потребують проведення зовнішнього та внутрішнього ремонту будівель, придбання меблів, 
необхідного обладнання для кабінетів, 
спортивного інвентарю, музичного обладнання.
На 2019 рік заплановано провести капітальні ремонти у школах (переважно заміна вікон, дверей), а 
також придбання комп’ютерної, мультимедійної техніки, спеціального обладнання для навчальних 
кабінетів.




153 20 20

Рибаківка







  

Кількість 
учнів

Кількість педаг.
працівників

Кількість іншого 
персоналу

6759,76 44,18 34,83

Всього видатків на 
заклад (тис.грн)

Видатки на одного 
учня (тис.грн)

Видатки на оплату 
праці в перерахунку 
на одного учня (тис.грн)

531,4 35,3

Капітальний 
ремонт,тис.грн

Придбання комп., мультимедійної 
техніки, спец.обладнання 
для навчальних кабінетів

132 21 16 

 5930,35 44,92 37,15

540,3

Новофедорівка





Кількість 
учнів

Кількість педаг.
працівників

Кількість іншого 
персоналу

Всього видатків на 
заклад (тис.грн)

Видатки на одного 
учня (тис.грн)

Видатки на оплату 
праці в перерахунку 
на одного учня (тис.грн)

35,3

Капітальний 
ремонт,тис.грн

Придбання комп., мультимедійної 
техніки, спец.обладнання 
для навчальних кабінетів

  79 15 14

 4807,86 60,85 49,82

453,1

Українка





Кількість 
учнів

Кількість педаг.
працівників

Кількість іншого 
персоналу

Всього видатків на 
заклад (тис.грн)

Видатки на одного 
учня (тис.грн)

Видатки на оплату 
праці в перерахунку 
на одного учня (тис.грн)

35,3

Капітальний 
ремонт,тис.грн

Придбання комп., мультимедійної 
техніки, спец.обладнання 
для навчальних кабінетів





309 25 18

 9348,24 30,25 24,01

70,5

Коблеве



Кількість 
учнів

Кількість педаг.
працівників

Кількість іншого 
персоналу

Всього видатків на 
заклад (тис.грн)

Видатки на одного 
учня (тис.грн)

Видатки на оплату 
праці в перерахунку 
на одного учня (тис.грн)

Придбання комп., мультимедійної 
техніки, спец.обладнання 
для навчальних кабінетів



Коблівська  громада визначила для себе стратегічні завдання у сфері охорони здоровя, які вже успішно 
реалізовані:
- Створення центру первинно медико-санітарної допомоги (далі – Центр)
- Побудова будівлі центру первинної медико-санітарної допомоги.
У 2019 ці завдання були виконані. Відтепер закупівля медичного обладнання, збільшення переліку на-
дання послуг Центром, забезпечення необхідними лікарськими препаратами є першочерговими 
завданнями громади. 

У 2019 році кошти заплановані на придбання медичного обладнання та медикаментів. Вже з наступно-
го року будуть виконані заходи по енергоефективності у закладах. 
також придбання комп’ютерної, мультимедійної техніки, спеціального обладнання для навчальних ка-
бінетів.

5 11

Видатки на фінансування закладів охорони здоров'я 2019 р.

Видатки на придбання медикаментів 
(в тому числі за програмою "Доступні ліки") 2019 р.










Кількість 
лікарів

Кількість іншого 
медичного персоналу

170 170

Кошти, необхідні для закупівлі 
лікарських засобів (за рахунок 
місцевого бюджету), тис грн

Передбачені в 
місцевому бюджеті 
кошти, тис грн

493

КНП "ЦПМСД"
Коблеве"



Всього, 
тис. грн

160,8 170

Інші 
видатки

162,2

Оплата 
комунальних 
послуг

Забезпечення 
лікарськими 
засобами



ТИРАЖ 1000 ЕКЗ.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Маєте пропозиції та запитання, звертайтесь: 

Коблівська сільська рада, 
с. Коблеве, вул. Одеська, 4. 
тел./факс (05153)9-61-42, 
e-mail:koblevorada@ukr.net

Інформацію про житІнформацію про життя громади Ви можете 
знайти на офіційному сайті громади: 

koblivska.gromada.org.ua


