




Що таке бюджет для громадян?
Бюджет для громадян – це спрощена, позбавлена технічної мови презентація комплексної інформації про бюд-

жет. Бюджет для громадян доповнюється візуалізаціями, щоб спростити розуміння складних цифр.

Бюджет для громадян допомагає зрозуміти 
бюджет своєї громади кожному громадянину, він 
допомагає побачити своє місце в бюджеті, зро-
зуміти, що бюджет громади, це кошти всіх жителів 
громади, побачити, що гроші в бюджеті не з’явля-
ються нізвідки, 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 допом-
агає визначити можливості для впливу на форму-
вання та витрачання бюджету своєї громади.

Бюджетна термінологія
Місцевий бюджет – це фінансовий план громади. В ньому визначається звідки громада 

буде отримувати кошти, а також на що – витрачати. Бюджет громади формується та управляється 
на основі Бюджетного кодексу України. Це означає, що існують чіткі правила, звідки в якому по-
рядку громада отримує кошти в свій бюджет, а також куди вона може витрачати кошти бюджету. 
Бюджет, а також зміни до нього затверджується рішенням місцевої ради. 

Доходи бюджету – гроші та інші ресурси, виражені в грошах, які громада заробила 
сама, а також отримала від держави як для конкретних цілей, так і без конкретного призначен-
ня. Доходи бюджету формуються з податків та зборів, неподаткових надходжень (наприклад, 
кошти, отримані за надання адміністративних послуг, кошти, які самостійно заробили бюджетні 
установи, трансферти).

Видатки бюджету – кошти, що витрачаються на цілі та заходи, які заплановані в бюд-
жеті. Видатки можуть бути поточні та капітальні. 

Трансферти – це кошти, які передаються з бюджетів інших рівнів до бюджету громади. 
До трансфертів відносяться дотації та субвенції. 



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 повноцінної роботи державних установ. 
Кошти загального фонду витрачаються переважно за виплати заробітної плати та оплату енер-
гоносіїв, задля утримання установ освіти (дитячі садки, школи, позашкільні заклади), культури 
(будинки культури, клуби, бібліотеки, музеї), медицини (ФАПи, амбулаторії), соціального захисту 
населення, фізичної культури і спорту (дитячо-юнацька спортивна школа, заходи на змагання 
різного характеру

Спеціальний фонд –  це окремий̆ фонд, кошти якого мають цільове спрямування. Ос-
новну частину спеціального фонду формують бюджет розвитку та власні надходження установ, 
які вони отримують від надання послуг (від оренди приміщень, реалізації майна, харчування 
дітей̆), а також інші ресурси, наприклад гранти від міжнародних організацій̆, благодійні внески, 
дарунки від юридичних та фізичних осіб. 

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 ре-
монт доріг, шкіл, садочків, амбулаторій, клубів. 

Бюджетний цикл
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 5 стадій: планування та складання проекту бюд-
жету, розгляд проекту бюджету та його затвердження, реалізація прий-
нятого 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 фактично 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 прогнозними. Прогноз робиться для того, щоб 
розуміти, які податки та скільки їх буде збиратися в наступні 3 роки, а також на які цілі витра-
чатимуться 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 міжбюджетних 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 оприлюднюється на сайті ради. 

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 пе-
редається на розгляд виконавчого комітету, який також повинен його затвердити. Після цьо-
го 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, про-

тягом 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 рішен-
нями 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 оприлюднюється 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 відбу-
тись не пізніше, ніж 15-те березня наступного року. Місцева рада повинна широко анонсувати 
захід, на якому буде представлятись звіт про виконання бюджету, серед широкої громадсь-
кості. 



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; Місцева рада також сама може ор-

ганізувати процес збору пропозицій до прогнозу бюджету від грома-

дян 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 розпочинаєть-

ся етап звітування про виконання бюджету за рік.  
Як долучитись: 
 ► Взяти участь в обговоренні звіту про виконання бюд-

жету 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-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. Приймати 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.



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. Приймати 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.

Травень-жовтеньВ 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, напри-

клад, з питань врахування бюджетом гендерних аспектів.

Листопад-25 грудняВ 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 про-

екту 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 коле-

гами чи знайомими. 



На чому засновано бюджет нашої 
громади

Будь-який бюджет не створюється у вакуумі. Основою для складання бюд-
жету 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.



Якою ми хочемо бачити нашу 
громаду



Звідки в бюджеті гроші
Кошти в бюджет громади йдуть з двох основних джерел – від держави (субвенції, дотації) та 

від громади (власний заробіток громади).
 Кошти від держави спрямовуються на забезпечення надання освітніх послуг, медичних, 

інших функцій держави. Більшу частину надходжень громада отримує з власних доходів, які 
складаються з податкових та неподаткових надходжень. 

Власні доходи бюджету міста Ніжина на 2019 рік (без трансфертів) обраховані з урахуван-
ням приєднання до територіальної громади міста Ніжина територіальних громад сіл Кунашівка, 
Паливода та Наумівське Ніжинського району Чернігівської області і становлять 295464,5 тис. грн, 
в т.ч. по загальному фонду 280 934,9 тис. грн. (43 % всіх надходжень загального фонду бюдже-
ту),), по спеціальному фонду – 14 529,6 тис. грн. 

Офіційні трансферти (медична субвенція, освітня субвенція, базова дотація, інші субвенції) 
на 2019 рік становлять 372469,9 тис. грн, або 57% всіх надходжень загального фонду бюджету.

Одним з найвагоміших джерел наповнення міського бюджету є податок на доходи фізичних 
осіб, який становить 56,5% власних надходжень загального фонду бюджету. Крім того, вагомим 
джерелом надходжень бюджету міста є місцеві податки і збори (податок на майно, в т.ч податок 
на майно, відмінне від земельної ділянки, плата за землю, транспортний податок; збір за парку-
вання транспортних засобів; туристичний збір; єдиний податок), що становлять 35,2% власних 
надходжень загального фонду бюджету. В місцевих податках і зборах найбільшу питому вагу 
займає плата за землю - 60,6%. Надходження акцизного податку становить - 6,1 %, адміністра-
тивних зборів та платежів - 1,7%. 



Гроші, які отримує громада від держави та 
інших місцевих бюджетів

Продовження на наступній сторінці





Власні доходи громади



Куди ідуть гроші з бюджету 
(загальний фонд)

Найбільші  видатки  бюджету направлені  на   галузь «Освіта» і  склада-
ють 209 175,6 тис.грн. (32,8%  від  видатків загального фонду). З  них  на 
фінансування  18 загальноосвітніх закладів – 134 682,3тис.грн., на 14 до-
шкільних закладів освіти – 49 800,3 тис.грн., на 3  позашкільних  заклади  
освіти – 6 895,5тис.грн та інші заклади - 17 797,5 тис. грн.

На  фінансування галузі  «Соціальний  захист  та  соціальне  забезпечен-
ня» в  бюджеті  Ніжинської ОТГ  передбачено 233 135,1 тис. грн. (36,5%  
видатків загального фонду), в т.ч. на  субвенції та  допомоги – 221 877,5 
тис. грн. (95%  видатків по  галузі), крім  того передбачені видатки  на місь-
кий Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 2 335,5 тис.грн., на 
Ніжинський територіальний  центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) – 5 563,2 тис.грн., на Центр комплексної реабілітації 
для дітей з інвалідністю «Віра» Ніжинської міської ради – 1 483,2 тис.грн.,

На  фінансування  закладів  галузі  «Охорона  здоров’я»,  а  саме  КЛПЗ 
«Ніжинська    центральна міська  лікарня імені М.Галицького», КЛПЗ «Ні-
жинський міський  пологовий  будинок», КЛПМЗ «Ніжинська міська стомато-
логічна  поліклініка», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»,  
передбачено 82 953,0 тис.грн. (13,0% в  структурі  видатків  загального  
фонду).

  На фінансування закладів галузі «Державного  управління» – вико-
навчого  комітету  Ніжинської  міської  ради,  управління  праці  та  соціаль-
ного  захисту  населення  Ніжинської  міської  ради,  управління  освіти  Ні-
жинської  міської  ради,  управління  культури  і туризму  Ніжинської  міської  
ради, відділу  з  питань  фізичної культури  та  спорту  Ніжинської  міської  
ради, управління  житлово-комунального  господарства  та  будівництва  Ні-
жинської  міської  ради,  фінансового управління  Ніжинської  міської  ради 
-   передбачено 53 355,2 тис.грн. (8,4% в  структурі  видатків  загального  
фонду).   



На «Житлово-комунальне  господарство» передбачено 18 533,2тис.грн. 
(2,9%  в  структурі  видатків  загального фонду). В тому числі:

 ●  на благоустрій міста:  утримання в належному санітарно - екологічному 
стані вулиць міста, покращення привабливості  місць  загального  громад-
ського  користування, викошування трави, видалення та підрізання дерев, 
ліквідація стихійних сміттєзвалищ, тощо  – 14794,1 тис.грн.

 ● на забезпечення благоустрою міських кладовищ – 700,0 тис.грн.,  функ-
ціонування громадської вбиральні – 100,0 тис.грн.

 ● для створення більш комфортних умов життя людей через значне змен-
шення чисельності безпритульних тварин методом стерилізації передбачено  125,0 тис.грн. 

 ●для забезпечення  повноцінного впровадження роздільного збирання відходів на території міста передбачено 
1975,8 тис.грн. - утримання цеху сміттєприймання та сортування ТПВ. 

 ●на придбання  енергозберігаючих світильників – 190,0 тис.грн., на монтування, обслуговування та поточний 
ремонт вуличного освітлення – 380,0 тис.грн.  Світлодіодні  ліхтарі споживають у 4-6 разів менше електроенергії,   
мають більший світловий потік – відповідно, кращу якість освітлення.

 ●на придбання та встановлення люків передбачено 50,9 тис.грн.,  залізобетонних конструкцій та запірної ар-
матури – 72,1 тис.грн., що  забезпечить дотримання правил технічної експлуатації мереж водопостачання  та 
водовідведення та сприяє  запобіганню виникнення нещасних випадків. На аміну водопроводу в районі 5-ї бой-
лерної по вул.. Шевченка – 145,3 тис. грн. Ремонт мережі водопостачання дозволить зменшити аварійність, збіль-
шити термін експлуатації, покращити якість водопостачання населення.

 ●на поточний ремонт доріг передбачено 11 324,4 тис.грн. – це забезпечить збереження мережі автомобільних 
доріг,   ефективне  функціонування і безпеку дорожнього руху,  попередження  виникнення  аварійно небезпеч-
них ситуацій,  зниження зношуваності автотранспорту.

В  бюджеті  міста  на  фінансування  закладів  та  заходів  у  сфері «Куль-
тури  та  мистецтва» передбачено 8 858,2тис.грн. (1,4%  видатків  загаль-
ного фонду).

На  фінансування  закладів  з  фізичної культури  та  спорту  в  бюджеті  
передбачено 7 827,2тис.грн. (1,2%  в  структурі  видатків  загального  фон-
ду). В  т.ч. на  фінансування  3-х  спортивних шкіл  – 5 018,3 тис.грн., на 
фінансову  підтримку ФСТ ДЮСШ «Спартак» – 450,0тис.грн., на міський 
центр «Спорт  для  всіх» – 1 643,9тис.грн.

В  бюджеті Ніжинської громади видатки з державного, обласного та ін-
ших бюджетів складають 372 469,9 тис.грн., в т.ч. освітня  субвенція – 82 
345,7 тис.грн., медична субвенція – 51 217,5 тис.грн., субвенції  на  надан-
ня  пільг  та  субсидій  населенню – 113 036,7 тис.грн., субвенції для  надан-
ня  допомог  сім’ям  з дітьми – 107 672,9 тис.грн.



Структура видатків з бюджету 
(загальний та спеціальний фонди)

* У сумі витрат також відображається місцеве зовнішнє запозичення у вигляді залучення кредиту Північної екологічної 
фінансової корпорації (НЕФКО), з метою впровадження заходів з енергоефективності на комплексну термомодернізацію Ні-
жинської ЗОШ І-ІІІ ст.№10. в сумі 12 400,0 тис грн терміном на 5 років. Отже, граничний розмір боргу міського бюджету станом 
на 31 грудня 2019 року планується в сумі 11 625,0 тис. грн.

*



Найбільші видатки з бюджету



Видатки на розвиток громади

1. Придбання обладнання - 506,3 тис. грн.

2. Капітальний ремонт вхідного вузла та коридору I поверху блоку Б КЛПЗ  «Ніжинський поло-
говий будинок» - 278,4 тис. грн.

3. Капітальний ремонт II та III проверхів блоку Б КЛПЗ  «Ніжинський пологовий будинок» - 202,8 
тис. грн.

4. МЦП «Придбання житла на 2019рік» - 400 тис. грн.

5. Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин
 на 2019 рік - 50 тис. грн.

6. Субвенція з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми 
     потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 82 тис. грн.

7. МЦП «Реконструкція Позаміського закладу оздоровлення та відпочинку ім.Я.П.Батюка на 
2018-2020рр.,     в т.ч. ПВР - 2000 тис. грн.

8. Реконструкція вузла обліку природнього газу, в т.ч.ПВР  в ЗОШ №6,11,12,13 - 144 тис. грн.

Бюджет розвитку громади



9. Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації об’єкту Ніжинська 
загально-   освітня школа I-III ст. №10 Ніжинської міської ради Чернігівської обл.за адресоою 
м.Ніжин, вул.Московська,54 Чернігівської обл.(залучені кошти від міжнародної фінансової 
установи Північної Екологічної Фінансової Корпорації (Нордік Інвайронмент Файненс Корпо-
рейшн-НЕФКО)) - 12 400 тис. грн.

10. Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації об’єкту Ніжинсь-
ка загально-освітня школа I-III ст. №10 Ніжинської міської ради Чернігівської обл.за адресоою 
м.Ніжин, вул.Московська,54 Чернігівської обл. (співфінансування залучених  коштів від між-
народної фінансової установи Північної Екологічної Фінансової Корпорації (Нордік Інвайрон-
мент Файненс Корпорейшн-НЕФКО)) - 814 тис. грн.

11. Програма з енергозбереження та енергоефективності у Центрі комплексної реабілітації для  
дітей з інвалідністю «Віра» Ніжинської міської ради на 2019 рік - 50 тис. грн.

12. Міська цільова програма  з енергозбереження та енергоефективності у Територіальному 
центрі 
соціального обслуговування ( надання соціальних послуг)  Ніжинської міської ради 
Чернігівської області на 2019рік - 95 тис. грн.

13. Реконструкція приміщень школи I-II ст.№14 з метою відкриття дошкільного навчального  
закладу в системі навчальновиховний комплекс школа-сад №14  м.Ніжин, 
вул.Шекерогринівська,54-А, в т.ч.ПВР - 1 000 тис. грн.
        
14. Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ №6 з встановленням твердопаливного котла 
в існуючому приміщенні по вул.Мигалівська,15 м.Ніжин Чернігівська обл. в т.ч.ПВР - 100 тис. 
грн.

15. Реконструкція блоку «Г» пологового будинку по вул.Московська,21-А в м.Ніжин Чернігівсь-
кої області, в т.ч. ПВР - 1018,80 тис. грн.

16. Будівництво фізкультурно-оздоровчрго комплексу з басейнами (типової будівлі басейну 
«Н2О-Classic») по вул.Незалежності, м.Ніжин,Чернігівська обл.,в т.ч.ПВР - 330 тис. грн.

17. Будівництво  системи водовідведення по вул. Незалежності в м. Ніжин Чернігівської обл. - 3 
500 тис. грн.

18. Реконструкція елементів благоустрою з  встановленням пам’ятника борцям за Незалеж-
ність та територіальну цілісність України  на території парку Незалежності по вул. Незалежності 
у м. Ніжин Чернігівської обл в т.ч. ПВР - 1 300 тис. грн.

19. Реконструкція пішоходної частини з елементами благоустрою території, прилеглої до ад-
мінбудівлі за адресою пл.імені І.Франка в м. Ніжин Чернігівської обл. - 4 000 тис. грн.

20. Реставрація та пристосування пам’ятки архітектури комплексу споруд «Поштова станція», 
2-й етап,
 в т.ч. ПВР - 30 тис. грн.

21. Реставрація Спасо-Преображенської церкви, в т.ч. ПВР - 100 тис. грн.

22. Будівництво  ЛЕП по вул. Арвата, Афганців, П.Морозова   із встановленням КТП в м.Ніжин 
Чернігівської обл., в т.ч. ПВР - 335 тис. грн.

23. МЦП «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств м.Ніжина на 2019 рік» 
- 2 000 тис. грн.
 



1. Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації об’єкту Ніжинська загаль-
ноосвітня школа I-III ст. №10: 13214,0 тис.грн, в т.ч. залучені кошти від міжнародної фінансової уста-
нови Північної Екологічної Фінансової Корпорації (Нордік Інвайронмент Файненс Корпорейшн-НЕФКО): 
12400,0 тис.грн;

2. Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ №6 з встановленням         твердопаливного котла в існу-
ючому приміщенні по вул. Мигалівська,15 м. Ніжин Чернігівська обл.,
в т.ч. ПВР: 100,0 тис.грн;

3. Придбання лічильників води в ЗОШ №1, 3 ,15 ,16, 17: 70,5 тис.грн;

4. Програма з енергозбереження та енергоефективності у Центрі комплексної реабілітації для  дітей з 
інвалідністю «Віра», Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Ніжинської міської ради: 145,0 тис.грн.;

5. Реконструкція вузла обліку природнього газу, в т.ч. ПВР  в ЗОШ №6, 11, 12, 13:
144,0 тис.грн.

Заходи з енергозбереження

Заходи з покращення майна громади

+ Придбання квартири для чемпіона світу 

за версією WBC серед юніорів: 400,0 тис.грн

 ► Реконструкція Позаміського закладу оздоровлення та відпочинку ім.Я.П.Батюка: 2000,0 тис.грн; 

 ► Реконструкція пішоходної частини з елементами благоустрою території, прилеглої до адмінбудівлі 
за адресою пл. імені І. Франка в м. Ніжин Чернігівської обл.:  4000,0 тис грн;

 ► Реконструкція приміщень школи I-II ст.№14 з метою відкриття дошкільного навчального  закладу 
в системі навчально-виховний комплекс школа-сад №14  м. Ніжин, вул. Шекерогринівська, 54-А, в т.ч. 
ПВР: 1000,0 тис.грн;

 ► Реконструкція блоку «Г» пологового будинку по вул.Московська, 21-А в м.Ніжин Чернігівської об-
ласті, в т.ч. ПВР: 1018,8 тис.грн;

 ► Реконструкція елементів благоустрою з встановленням пам’ятника борцям за Незалежність та тери-
торіальну цілісність України  на території парку Незалежності по вул. Незалежності у м. Ніжин Чернігівсь-
кої обл в т.ч. ПВР: 1300,0 тис.грн.

 ► Капітальний ремонт вхідного вузла та коридору I поверху, II та III поверхів  блоку Б КЛПЗ  «Ніжинсь-
кий пологовий будинок»: 481,2 тис.грн.



Видатки в сфері освіти

Головним стратегічним напрямком в галузі «Освіта» громада визначила підвищення 
якості і конкурентоспроможності освіти в нових економічних та соціокультурних умовах 
засобами національно-патріотичної педагогіки відповідно Концепції Нової української 
школи, а саме:

1. Модернізація освіти.
2. Забезпечення реалізації права кожної дитини на доступність і безоплатність до-
шкільної освіти, використання виховного потенціалу системи дошкільної освіти як 
основи гармонійного розвитку особистості.
 3. Оновлення змісту  позашкільної освіти  через пошук нових підходів для забезпе-
чення успішного оптимального функціонування   закладів освіти.
            
        

  Для сприяння виконанню таких стратегічних завдань в галузі освіти в бюджеті міста на 2019 
рік заплановано видатки на:

 ► реконструкцію приміщень школи I-II ст.№14 з метою відкриття дошкільного навчально-
го  закладу в системі навчально-виховний комплекс школа-сад №14; 

 ► реконструкцію системи теплопостачання ЗОШ № 6 з встановленням твердопаливного 
котла; 

 ► реконструкцію приміщень ЗОШ I ст. № 8 з метою відкриття закладу дошкільної освіти 
(дитячий садок) № 8 "Кручайлик"; 

 ► придбання лічильників води в ЗОШ № 1,3,15,16,17 та протирочної  машини для ЗОШ №17;
 ► капітальний ремонт покрівлі ЗОШ I-III ст. №15;
 ► реконструкцію Позаміського закладу оздоровлення та відпочинку ім. Я.Батюка; 
 ► капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації об’єкту Ні-

жинська ЗОШ I-III ст. №10 (співфінансування залучених  коштів від міжнародної фінансової 
установи Північної Екологічної Фінансової Корпорації (Нордік Інвайронмент Файненс Корпо-
рейшн-НЕФКО));

 ► придбання комп’ютерної техніки для інклюзивно-ресурсного центру; 
 ► будівництво туалетів в ЗОШ I-III ст. № 7 та ЗОШ I-III ст. № 6 (співфінансування субвенції);
 ► облаштування спортивного майданчика в ЗОШ I-III ст. № 15 та ремонт актової зали в ЗОШ I-II ст. 

№1 в рамках Громадського бюджету. 



Кількість учнів та працівників 
навчальних закладів Ніжинської ОТГ





Видатки на загально-освітні 
навчальні заклади



тис. грн



Видатки на капітальний ремонт, 
будівництво, реконструкцію, 

заходи з енергозбереження



Благодійні фонди в навчальних 
закладах



Видатки в сфері охорони здоров’я 

Головною метою діяльності закладів охорони здоров’я міста є надання доступної 
кваліфікованої медичної допомоги, формування здорового способу життя населення, 
покращення матеріально-технічної бази лікувальних закладів, а саме: 

1. Підвищення якості медичних послуг.
2. Підвищення ефективності функціонування системи охорони здоров’я.
3. Зниження рівня захворюваності та смертності щодо соціально значимих хвороб 
(ВІЛ-інфекція, туберкульоз, цукровий діабет, онкологічні захворювання та інш.) та 
інфекційних захворювань.
4. Покращення рівня забезпечення лікуванням соціально незахищених верств насе-
лення та осіб з особливим статусом (інвалідів війни та осіб, що до них прирівнюються, 
учасників АТО).
5. Недопущення малюкової та материнської смертності з медичних причин.

Для сприяння виконанню таких стратегічних завдань в бюджеті міста на 2019 рік заплановані 
видатки:

 ► для КЛПЗ  «Ніжинський пологовий будинок» на реконструкцію блоку «Г», капітальний 
ремонт вхідного вузла та коридору I поверху блоку Б, капітальний ремонт II та III поверхів 
блоку Б, на  придбання комп’ютерної техніки згідно з планом перетворення закладу  у кому-
нальне некомерційне підприємство «Ніжинський міський пологовий будинок»;

 ► для КЛПЗ «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» на придбан-
ня мікроскопу операційного офтальмологічного (1 шт), комп’ютерів згідно з планом пере-
творення у комунальне некомерційне підприємство.



Кількість працівників 
медичних закладів 
Ніжинської ОТГ 





Видатки на фінансування закладів 
охорони здоров’я





Видатки на 
придбання медикаментів 

(В тому числі за програмою

 «Доступні ліки»)



Капітальні видатки в 
сфері охорони здоров’я 

Видатки на харчування
пацієнтів 



Проекти 
«Громадського бюджету»

Кількість проектів-переможців обмежувалася визначеним обсягом коштів громадсь-
кого бюджету громади на 2019 рік. У відповідному році в міському бюджеті було закладено 
2,8 млн грн на фінансування проектів Громадського бюджету. За підсумками голосування, 7 
проектів набрали наступну кількість голосів (всього проголосувало 1533 мешканці):

1. «Університет третього віку» на базі Територіального центру соціального обслуговування 
(облаштування та оснащення комфортного простору для слухачів» 213 голосів (99 тис 
900 грн));
2. «Створення креативного простору актової зали ЗОШ I-II ст. № 1» 404 голоси (399 тис 864 
грн) ;
3. «Благоустрій переходу (сполучення) між основними будівлями лікувальних закладів м. 
Ніжина «Крок до майбутнього медичного містечка» 262 голоси (400 тис грн.);
4. «Бібліотека без обмежень» 308 голосів (380 тис грн.);
5. «Автобусні зупинки-це зручно, затишно, безпечно» 162 голоси (399 тис 600 грн)
6. «Сучасним дітям-сучасний спортивний майданчик» 126 голосів (399 тис 600 грн)
7. «Міський екологічний центр при краєзнавчому музеї імені Івана Спаського» 58 голосів 
(167 тис грн).



Контактна інформація
16600, Чернігівська обл., м. Ніжин,
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Тел.: (04631) 7-19-11

Е-mail: nemrada_post@cg.gov.ua 
Офіційний сайт: www.nizhynrada.gov.ua

Наклад 500 примірників

Відкритий бюджет м. Ніжина
(офіційний сайт) 

Офіційний сайт 
Ніжинської міської ради

Facebook-cторінка 
Фінансового управління


