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Бюджет для громадян розроблений для 
того  , щоб у зрозумілій формі донести Вам 
інформацію про те, як громада отримує та 
витрачає кошти.  Відповідно до чинного 

законодавства доходи місцевих бюджетів 
складають фінансову основу місцевого 

самоврядування. Органи місцевого 
самоврядування в селах, селищах, містах 
самостійно розробляють, затверджують і 

виконують відповідні місцеві бюджети 
згідно з Бюджетним кодексом України. 
Оскільки Новопсковська селищна  рада 

уповноважена планувати, затверджувати, 
виконувати бюджет об’єднаної 

територіальної громади та звітувати про 
його виконання перед мешканцями, ми 
прагнемо, щоб бюджетний процес був 

зрозумілим для кожного із Вас. Інформація, 
поміщена в цьому документі служить 

інструментом підвищення рівня прозорості 
використання публічних коштів та сприяє 

участі громадян в процесах бюджетування, 
влада громади прагне залучити мешканців 

до обговорення напрямків використання 
бюджетних коштів та контролю за 

прозорістю їх руху.

«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.»



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 
витрати 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?

БЮДЖЕТНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
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, 
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 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 бюджету вищого 
рівня для того, щоб досягти рівних доходів населення у 
всіх населених пунктах.
ЗАГАЛЬНИЙ 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 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. 



БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ
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 
бюджету, 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.   

Складання  прогнозу  бюджет у.  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 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. 

Складання  бюджет у.  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 
оприлюднюється на сайті ради. 

Розгляд та  затвердження  бюджет у.  
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. 

Виконання  бюджет у.  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. 

Зв іт ування  про  виконання  бюджет у.  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-те березня наступного року. Місцева рада 
повинна широко анонсувати захід, на якому буде представлятись звіт про виконання 
бюджету, та запрошувати громадськість відвідати його. 



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

січень
15 березня 

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 організувати процес збору пропозицій до бюджету від громадян; 
-Брати участь в експертних групах, дорадчих органах, наприклад, з питань 
врахування бюджетом гендерних аспектів.  

травень
жовтень

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. 

листопад
25 грудня

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; 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.  

липень
вересень

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.  

БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ

січень
грудень



НА ЧОМУ ЗАСНОВАНО БЮДЖЕТ НАШОЇ  ГРОМАДИ?

Мета Стратегії Новопсковської селищної об’єднаної територіальної 
громади до 2025 року полягає у вирішенні спільних проблем 

мешканців усіх селищ та сіл, які увійшли до складу ОТГ та реалізації 
спільних завдань щодо економічного зростання, підвищення 

конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, якості життя у 
громаді через ефективне використання  ресурсів та реалізацію 

спільних інтересів влади, громади та бізнесу.
Стратегія розвитку Новопсковської ОТГ ставить перед громадою 
амбітну мету – перетворити громаду на територію комфортного  

проживання, де створено рівні умови для всебічного та гармонійного 
розвитку людини, громаду з наданням якісних адміністративних 

послуг, із унікальною історико-культурною спадщиною та 
національними традиціями українського народу.

НАША ГРОМАДА ЗАРАЗ
Населення громади: 

Загальна кількість: 12072 чол.;
Працездатне населення: 7356 чол.;

Розподіл населення за галузями
Сільське господарство: 132 чол   .;
Переробна промисловість: - 44 чол.;
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – 310 чол.;
Водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 5чол.;
Будівництво – 143 чол.;
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 474 чол.;
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 52чол.;
Тимчасове розміщування й організація харчування – 57чол.;
Інформація та телекомунікації – 38 чол.;
Фінансова та страхова діяльність – 23 чол.;

ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДИ: 
на території Новопсковської ОТГ діє Новопсковське міжрайонне управління по експлуатації газового господарства.(районне 
підприємство)

ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ : вирощування зернових культур, оптова торгівля зерном, виробництво олії та тваринних жирів; 
виробництво продуктів борошномельно круп'яної промисловості; 
надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
розведення великої рогатої худоби, свиней, овець. 
Земля сільськогосподарського призначення: 18145 га;
СТАН ДОРІГ В ГРОМАДІ
Протяжність доріг, що потребують капітального ремонту: 13,6 км
Протяжність доріг, що потребують поточного ремонту: 21,7 км
ШКОЛИ ГРОМАДИ: 5 од.;
ДИТЯЧІ САДКИ ГРОМАДИ: 4 од.;
ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ: 1од;
ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ: 1 од;

Операції з нерухомим майном – 17чол.;
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування – 20чол.;
Державне управління й оборона, обов’язкове соціальне 
страхування – 246 чол.;
Освіта – 961чол.;
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 696чол.;
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 117чол.;
Регулювання у соціальній сфері – 46 чол.;
Професійна, наукова та технічна діяльність – 69 чол.;
Надання інших видів послуг – 34 чол.;
-Безробітні – 438 чол.

ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ ГРОМАДУ 

Пріоритетами розвитку нашої громади до 
2025 року є: 

Пріоритет 1: Розвиток бізнесу та залучення інвестицій
Пріоритет 2: Розбудова інфраструктури ОТГ та 
надання якісних послуг
Пріоритет 3: Чисте довкілля – активний відпочинок, 
оздоровлення та туризм



Відповідно до законодавства доходи бюджету складаються 
з чотирьох основних джерел – податкові та неподаткові 
надходження, цільові фонди та трансферти.
Податкові надходження складаються переважно з податку 
на доходи фізичних осіб, який сплачується з 
працевлаштованих осіб, єдиний податок, який сплачують 
підприємці, що працюють на спрощеній системі 
оподаткування, податок на майно та орендна плата (від 
фізичних та юридичних осіб), акцизний податок (від 
продажу алкогольний та тютюнових виробів).
До неподаткових надходжень належать адміністративні 
збори та платежі (плата за надання адміністративних 
послуг), державне мито, надходження від штрафів та 
санкцій.
На виконання повноважень, делегованих державою органу 
місцевого самоврядування (надання загальної середньої 
освіти, первинна та вторинна медична допомога 
населенню), надаються міжбюджетні трансферти з 
державного та облас¬ного бюджетів.

ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ
ГРОШІ?

38 955,00
52 114

,10 ДОХОДИ БЮДЖЕТУ,
ТИС.ГРН.

Доходи громади. 2019 р. всього 91 млн. 69 тис

Трансфери Власні доходи

ГРОШІ, ЯКІ ОТРИМУЄ ГРОМАДА ВІД ДЕРЖАВИ 
Базова дотація 5159,9
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 17069,8
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 8141,8

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 4966,8
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду 202,3

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 169,9

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 295,6

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 134,5
Інші субвенції з місцевого бюджету (АІС) 12,5

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 238,7

Інші субвенції з місцевого бюджету (на кап.ремонт доріг Айдарська, Слобожанська) 2437,8
Інша субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів переможців обласного конкурсу проектів 
місцевого розвитку 125,3
Всього 38954,9



ВЛАСНІ ДОХОДИ ГРОМАДИ 
ВСЬОГО 52 МЛН. 114,1 ТИС.

Сплачуючи податки, які наповнюють бюджети, громадяни мають право отримувати 
користь від них у формі певних послуг чи допомоги. Окремі потреби кожна людина 
не може задовольнити самостійно власним коштом (безпека, оборона країни, 
дороги, охорона довкілля та ін.). Крім цього, для розвитку суспільства важливо 
гарантувати людині віль¬ний доступ до отримання освітніх та медичних послуг. 
Незаможні громадяни та певні категорії населення отримують з бюджету адресну 
грошову допомогу чи пільги на окремі види послуг.
В нашій ОТГ  найбільше коштів ідуть на такі  потреби громади 
Освіта – 56,7%;
Трансферти – 9,7 %;
Управління громадою – 9,2%;
Культура , мистецтво і спорт – 7,9%;
Благоустрій – 4%;
Утримання та розвиток дорожньої інфраструктури – 3,9%;
Економічна діяльність – 3,2%;
Соціальний захист – 3,2%;

34821,2

2300

2902

6601,9 1037,9

4200,4

Податок на доходи фізичних осіб

Податок на майно 

Акцизний податок

Єдиий податок

Податок на прибуток підприємств

Рентна плата



ОСКІЛЬКИ МЕДИЧНА ГАЛУЗЬ 
НОВОПСКОВСЬКОЇ ОТГ ЩЕ НЕ 

ПЕРЕДАНА В УПРАВЛІННЯ ГРОМАДИ,  
МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ ПЕРЕДАЄТЬСЯ 

НА РАЙОННИЙ РІВЕНЬ. 
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8990,7
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7307,6

3111,7
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9399,9
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Освіта

Апарат селищної ради

Економічна діяльність

Благоустрій населених 
пунктів

Фізична культура і спорт

Культура і мистецтво

Соціальнии захист та 
соціальне забезпечення 

Утримання та розвиток 
дорожньої інфраструктури 

Трансферти до районного 
бюджету

Інші видатки

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ЗА ГАЛУЗЯМИ В ТИС.ГРН.



з них
на оплату
праці
36126,6 

з них
на оплату
енергоносіїв
6291,7

з них
предмети,
матеріали,
обладнання
та інвертар
2334,9 

з них
продукти
харчування
3227,2

з них
оплата
послуг
(окрім комунальних)

1328,3

з них
інші видатки
246,8

ОСВІТА - 49555,5 ТИС.ГРН.

КУЛЬТУРА, МИСТЕЦТВО ТА СПОРТ
- 7307,6 ТИС. ГРН

з них
на оплату
праці
5517 

з них
на оплату
енергоносіїв
768,9

з них
предмети,
матеріали,
обладнання
та інвертар
565,8 

з них
оплата
послуг
(окрім комунальних)

297,6

з них
інші видатки
158,3



ВИДАТКИ В СФЕРІ ОСВІТИ

АППАРАТ УПРАВЛІННЯ - 8990,7 ТИС. ГРН. 

з них
на оплату
праці
7360,9 

з них
на оплату
енергоносіїв
503,9

з них
предмети,
матеріали,
обладнання
та інвертар
369,5

з них
оплата послуг
(окрім комунальних)

636,6

з них
інші видатки
119,8

ВИДАТКИ НА ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Загальноосвітній заклад
Кількість 
учнів

Всього 
видатків на 
заклад, тис. 

грн

Видатки на 
одного 

учня, тис. 
грн

Видатки на 
оплату праці в 
перерахунку на 
одного учня, 

тис. грн
Новопсковський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 663 15457,3 23,3 15,7
Новопсковський газопроводський 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів

242 8681,3 35,9 16,8

Осинівський ЗЗСО №1 І-ІІ ступенів 72 4129,5 57,4 32,1
Осинівський ЗЗСО №2 І-ІІ ступенів 58 4740,9 81,7 34,7
Макартетинський ЗЗСО І-ІІ ступенів 16 1542,6 96,4 71



КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ НА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ З 

БЮДЖЕТУ (ГРН)

У БЛАГОДІЙНІ ФОНДИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ НАДІЙШЛО КОШТІВ (СТАНОМ НА 30.06.2019
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Новопсковський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

 І-ІІІ ступенів

Осинівський ЗЗСО №1 І-ІІ ступенів

Осинівський ЗЗСО №2 І-ІІ ступенів

Макартетинський ЗЗСО І-ІІ ступенів

149995

Новопсковський газопроводський ЗЗСО

Назва закладу Капітальний 
ремонт

Придбання 
комп'ютерної, 
мультимедійної 

техніки, спеціального 
обладнання для 

навчальних кабінетів
Новопсковський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 2123679 239785
Новопсковський газопроводський 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів

1387842 170831

Осинівський ЗЗСО №1 І-ІІ ступенів 57029
Осинівський ЗЗСО №2 І-ІІ ступенів 1093880
Макартетинський ЗЗСО І-ІІ ступенів



ВИДАТКИ НА РОЗВИТОК ГРОМАДИ

Відпов ідно  до  пр іоритет ів  розвитку  громади,  
в  цьому  роц і  були  профінансован і  наст упн і  

проекти .  
Стратег ічна  ц іль :  Створення  сприятливого  

б ізнес-кл імат у  та  інфраструкт ури  п ідтримки ;
Розробка проектної документації: історико - архітектурний опорний план смт. 
Новопсков з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та 
історичного ареалу – 199,818 тис.грн 

Стратег ічна  ц іль :  Розбудова  інфраструкт ури  
ОТГ та  надання  як існих  послуг

Співфінансування проекту Будівництво Новопсковської амбулаторії загальної 
практики- сімейної медицини за адресою:вул.Українська, смт Новопсков – 396,504 
тис.грн .
Субвенція  на придбання меблів та устаткування для лікарської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини в смт.Новопсков, вул..Українська – 1194,937тис.грн
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття частини дороги по вул. 
Слобожанська смт. Новопсков та вул..Айдарська смт.Новопсков – 2437,762 тис.грн

Проекти, які  фінансуються за кошти 
Державного фонду рег іонального розвитку

Спеціальна техніка для обслуговування комунальної інфраструктури 
Новопсковської селищної територіальної громади – придбання – 14463,0 тис. грн.



Основні напрямки використання коштів бюджету розвитку тис. грн. 
Розбудова інфраструктури ОТГ та надання якісних послуг 

Капітальний ремонт східців до берега річки Айдар в смт Новопсков 231,6 

Придбання спеціальної техніки для обслуговування комунальної інфраструктури 
Новопсковської селищної територіальної громади 

1607 

Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Новопсковжитло" 535 

Інша субвенція  на придбання меблів та устаткування для лікарської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини в смт.Новопсков

1194,9 

Доступна та якісна освіта 
Капітальний ремонт ДНЗ  301,2 
Співфінансування об'єкта "Капітальний ремонт туалету на третьому поверсі 
Новопсковського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Новопсковської селищної ради" 

145,6 

Капітальний ремонт туалету на першому поверсі та облаштування пандуса в 
Новопсковському ЗЗСО І-ІІІ супенів Новопсковської селищної ради 

109,7 

Капітальний ремонт туалету на третьому поверсі Новопсковського ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів Новопсковської селищної ради 

79,9 

Придбання обладнання у школи 1039,5 
Капітальний ремонт санітарних приміщень ЗЗСО  3882,4 
Придбання послуг з доступу до інтернету закладів загальної середньої освіти 238,7 

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ



ПРОЕКТИ “БЮДЖЕТУ УЧАСТІ” 
«Бюджет участі» – процес взаємодії  Новопсковської селищної ради та її 
виконавчого органу з громадськістю, направлений на залучення жителів ОТГ до 
участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної 
Новопсковською селищною  радою частини  бюджету через подання відповідних 
ініціативних проектів розвитку, спрямованих на вирішення пріоритетних проблем 
громади та його жителів, та проведення відкритого громадського голосування за 
такі проекти.
Бюджет участі створений з метою залучення громадськості до 
соціально-економічного та культурного розвитку нашої громади, покращення 
добробуту її мешканців.

Як відбувається процес Бюджету участі
1 етап – Генерація ідей
2 етап – Подання проектів
3 етап – Голосування за проекти
4 етап – Реалізація проектів

Після запровадження в громаді бюджету для громадян 
були реалізовані  наступні  проекти.

-Улаштуванн  я дитячого та спортивного майданчика біля будинків по вул. 
Закарпатській, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 – 83,0 тис. грн.
-Облаштування дитячого ігрового майданчика по вул. Магістральна, 270/б, 270/в - 
68,0 тис. грн.
-Популяризація та розвиток пауерліфтингу (силове триборство) серед молоді та 
дорослих Новопсковської ОТГ – 98,8 тис. грн.
-Улаштування спортивного майданчика біля багатоквартирних будинків по вул. 
Українська, 75, 73 – 65,0 тис. грн.
-Популяризація та розвиток настільного тенісу в середніх учбових закладах 
Новопсковської ОТГ – 73,0 тис. грн.
-Доукомплектування дитячого майданчика та відновлення огорожі для сушіння 
білизни. Ремонт громадського туалету вул. Айдарська, 13а та 13б – 60,6 тис. грн.

Шановні  жителі  Новопсковської  громади, для нас важливо, 
щоб Ви були рівноправним учасником бюджетного процесу,  

разом сприяти кращому наповненню бюджету та 
досягненню більш ефективного їх використання для 

розвитку нашої громади.
К О Н ТА К Т Н А  І Н Ф О Р М А Ц І Я

Більш детальну інформацію можна отримати на сайті Новопсковської об’єднаної 
територіальної громади за посиланням https://novopskovrada.gov.ua/, або 
звернутись за адресою : 92302 , Луганська обл., Новопсковський район, смт 
Новопсков, вул.Шкільна, 3 


