
для громадян
Слобожанської
територіальної громади

Бюджет для громадян  розроблений для того, 
щоб у зрозумілій формі донести Вам інформацію 
про те, як громада отримує та витрачає кошти. 
Бюджет для громадян служить інструментом 
підвищення рівня прозорості використання 
публічних коштів та сприяє участі громадян в 
процесах бюджетування

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 витра-
чатиме. Бюджет громади формується та управ-
ляється 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 затверджують-
ся рішенням місцевої ради. 
Доходи бюджету – гроші, які громада зароби-
ла 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 уста-
нови). 
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 дер-
жавою. 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 установами. 
Кошти загального фонду витрачаються пере-
важно на виплати заробітної плати та оплату 
енергоносіїв, для надання громадянам послуг 
освіти (дитячі садки, школи, позашкільні закла-
ди), культури (будинки культури, клуби, бібліо-
теки, музеї), медицини (ФАПи, амбулаторії), 
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 інвестицій-
них проектів, капітальний ремонт та рекон-
струкцію об’єктів соціально-культурної сфери і 
житлово-комунального господарства тощо. 
Тобто на будівництво, модернізацію та ремонт 
доріг, шкіл, садочків, амбулаторій, клубів. 
Реверсна дотація - це кошти, що передаються 
до державного бюджету з місцевих бюджетів 
для горизонтального вирівнювання податко-
спроможності територій

Відповідно до чинного законодавства повнова-
ження планувати та виконувати бюджет грома-
ди покладені на селищну раду. Разом з тим, ми 
прагнемо, щоб у бюджетному процесі міг взяти 
участь кожен мешканець нашої громади. 
Під час публічного звіту про ефективність вико-
ристання бюджетних коштів у 2018 році Ви вже 
мали змогу ознайомитися з брошурою – 
«Бюджет для громадян» і, напевно, знайшли 
відповіді на запитання, звідки беруться гроші у 
бюджеті громади, як фінансуються різні потре-
би жителів громади, як знайти інформацію про 
використання бюджетних коштів і як можна 
вплинути на формування бюджету.
Наразі пропонуємо до Вашої уваги спеціально 
розроблену брошуру «Бюджет для громадян 
2019» і сподіваємося, що вона допоможе кожно-
му мешканцю Слобожанської ОТГ стати рівно-
правним учасником бюджетного процесу.
Раджу Вам детально переглянути далі подану 
інформацію про доходи та витрати бюджету 
Слобожанської ОТГ на 2019 рік задля того, щоб 
разом сприяти кращому наповненню місцевого 
бюджету коштами та досягненню більш ефек-
тивного їх використання для розвитку нашої 
громади.
Ми прагнемо, щоб наша діяльність була більш 
ефективною, а тому співпраця та Ваші відгуки 
винятково цінні для нас. Сподіваюсь, що запро-
понована інформація буде корисною для Вас, та 
чекаю на подальшу співпрацю!

З повагою, Слобожанський селищний голова 
ІВАН КАМІНСЬКИЙ

ШАНОВНІ
МЕШКАНЦІ 
СЛОБОЖАНСЬКОЇ
ОБ'ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ!

БЮДЖЕТНА
ТЕРМІНОЛОГІЯ 



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: скла-
дання прогнозу бюджету, складання проекту бюджету, розгляд проекту бюджету та його затверджен-
ня, реалізація прийнятого бюджету і, насамкінець, звітування про результати виконання бюджету за 
рік.  Один бюджетний цикл займає більше, ніж півтора календарних роки. Завершення одного бюджет-
ного циклу фактично накладається на початок вже наступного бюджетного циклу

ОСНОВНІ ЕТАПИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ
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. 

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 
витрачатимуться гроші з зібраних податків. Прогноз оприлюднюється на сайті ради та 
приймається на сесії не пізніше 1 вересня. 

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 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. 

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 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. 

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

БЮДЖЕТНИЙ
ЦИКЛ



 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.

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

ЯК МОЖНА ВПЛИВАТИ
НА БЮДЖЕТ СВОЄЇ ГРОМАДИ.

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

СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ

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. 

РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ

Січень-15 березня 
Вже по завершенню календарного року розпочинається етап звітування провиконання бюджету за рік. 

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ
Взяти участь в обговоренні звіту про виконання бюджету під час його публічного представлення; 
Відвідати сесії, на яких 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. 

ЗВІТУВАННЯ

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 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.  

СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗУ
БЮДЖЕТУ



        НАСЕЛЕННЯ ГРОМАДИ (станом на 01.01.2019 р.): 
чисельність постійного населення - 15 351 
чисельність наявного населення - 14 970 

в тому числі віком 16-59 років: - 8 662 (57,8%)
зайняте (працююче) населення: - 7 225 (48,3%)

        КІЛЬКІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ – ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ:
юридичні особи – 984
фізичні особи-підприємці - 1 260
Кількість підприємств малого та середнього бізнесу – 945 
у тому числі:
торгівельні - 336
промислові підприємства громади - 79
сільськогосподарські - 74
підприємства харчування - 38

Земля сільськогосподарського призначення - 9008,5 га
Загальна протяжність автошляхів з твердим покриттям - 91 км

      СТАН ДОРІГ В ГРОМАДІ:
протяжність доріг, що потребують капітального ремонту: - 6,3 км 
протяжність доріг, що потребують поточного ремонту: - 1,5 км

НА ЧОМУ ЗАСНОВАНО
БЮДЖЕТ НАШОЇ ГРОМАДИ

Будь-який бюджет не створюється у вакуумі. Основою для складання бюджету є стан соціально-еконо-
мічного  розвитку громади. Окрім того, бюджет є інструментом досягнення стратегічних цілей, які визна-
чила для себе громада. 
Стратегічні цілі розвитку громади та соціально-економічний стан громади і є основою,
на якій формується бюджет. 

НАША ГРОМАДА ЗАРАЗ



ШКОЛИ ГРОМАДИ - 3

КЗ «Навчально-виховний комплекс № 1 «Слобожанська загальноосвітня багатопрофільна
школа II-III ступенів – Центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради»»

смт Слобожанське вул. Будівельників, 1
кількість учнів – 875
кількість вчителів – 57

КЗ «Слобожанська загальноосвітня школа І ступеня № 2 Слобожанської селищної ради»
смт Слобожанське вул. Теплична, 30

кількість учнів – 729
кількість вчителів – 37

КЗ «Степнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Слобожанської селищної ради»
с. Степове, вул. Робоча, 12

кількість учнів – 153
кількість вчителів – 19

КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 1 «Червона шапочка»
Слобожанської селищної ради»

смт Слобожанське вул. Будівельників, 10
кількість дітей – 302
кількість вихователів - 27

КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 2 «Берізка»
Слобожанської селищної ради»

смт Слобожанське вул. Будівельників, 7 а
кількість дітей – 190
кількість вихователів - 21

КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) загального розвитку № 3 «Сонечко»
Слобожанської селищної ради»

с. Степове, вул. Ювілейна, 18
кількість дітей – 54
кількість вихователів - 5

КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 4 «Дивосвіт»
Слобожанської селищної ради»

смт Слобожанське, вул. Сімейна, 1
кількість дітей – 282
кількість вихователів - 30

ФЕЛЬДШЕРСЬКО-АКУШЕРСЬКІ ПУНКТИ ТА АМБУЛАТОРІЇ ГРОМАДИ: 3
Охорона здоров’я в Слобожанській ОТГ представлена первинною ланкою:

1. Слобожанська амбулаторія загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) в смт Слобожанське;

2. Степнянська АЗПСМ в селі Степове;

3. Нижньодніпровський ФАП на ж/м «Молодіжний» смт Слобожанське.

ДИТЯЧІ САДКИ ГРОМАДИ: 4



КРІМ ТОГО, В ГРОМАДІ ФУНКЦІОНУЮТЬ:

Школа естетичного виховання

Центр культури та дозвілля « Слобожанський»

Будинок культури в с. Степове

Бібліотека в с. Степове

Місцева пожежна команда

КЗ ССЦФЗН «Спорт для всіх»

КЗ «Милосердя ССР»

ПРІОРИТЕТ 1: 
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ

ПРІОРИТЕТ 2: 
СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ

ПРІОРИТЕТ 3: 
ФОРМУВАННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ

ПРІОРИТЕТ 3: 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН

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

ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ ГРОМАДУ 



ЗВІДКИ
В БЮДЖЕТІ ГРОШІ

Доходи бюджету громади – грошові надходження до бюджету, що складаються із власних доходів та 
перерахувань (трансфертів) із  інших (державного, обласного, районного) бюджетів 
Розмір трансфертів до бюджету нашої громади визначається кожен рік народними депутатами України 
та депутатами Дніпропетровської обласної ради при затвердженні бюджетів держави та області.   

ГРОШІ, ЯКІ ОТРИМУЄ ГРОМАДА ВІД ДЕРЖАВИ

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
тис.грн

Власні доходи

Трансферти

314 380

33 897

тис.грн

Освітня субвенція

Медична субвенція

Інші субвенції з місцевого бюджету

23 961,4

9 685,1

250,0

Всього:
348 277
тис. грн

Всього:
33 896,5
тис. грн

ВЛАСНІ ДОХОДИ ГРОМАДИ тис. грн.

Податкові надходження (всього)

 Податок на доходи фізичних осіб

 Податок на прибуток підприємств

 Акцизний податок

 Податок на майно 

 Єдиний податок

 Екологічний податок

Неподаткові надходження (всього)

 Доходи від власності та підприємницької діяльності

 Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності

 Власні надходження бюджетних установ

 Інші 

Доходи від операцій з капіталом (всього)

 Надходження від продажу основного капіталу

 Надходження від продажу землі
і нематеріальних активів

306 426,0

197 457,3

27,0

47 337,7

38 500,7

23 001,5

101,8

7 954,4

9,2

2 447,7

4 787,2

7 10,3

0,0

0,0

0,0



Відсутність офіційного оформлення працівників  - сплата зарплатні «в конвертах», що 
призводить до суттєвого недоотримання доходів бюджетом громади.

Значна кількість мешканців громади, які обробляють земельні паї одноосібно, 
не сплачують податок на доходи з фізичних осіб.

Відсутність у громади повної інформації про наявні земельні ресурси не дозволяє 
контролювати сплату податку на майно. Необхідна інвентаризація землі громади, що 
потребує витрат коштів.  

Заплановане скасування з 2020 року надходжень до місцевого бюджету акцизного податку 
від продажу пального зменшить доходну частину бюджету громади.

КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ

1

2

3

4

Податок на доходи з фізичних осіб
62,8% від власних доходів  
197 457,3 тис. грн.

 

сплачується з доходів громадян у розмірі 18%
25% податку відраховується до державного бюджету;
15% - до обласного бюджету;
60% залишається в бюджеті ОТГ

Підприємства, що забезпечують найбільше надходження ПДФО до бюджету:
ТОВ«Логістик Юніон», ООО «Ритейл – Девелопмент», ПРАТ «Iнтеркерама»,
ТОВ «М’ясокомбінат «Ювілейний»,  ТОВ «Епіцентр К»

Підприємці, які забезпечують найбільше надходження єдиного податку:
ТОВ «Континент-престиж», ПП «Авіа-стиль», ТОВ «Грандінвест груп», ПП фірма «Шато де флер»,
ТОВ «Нове життя-фот»

Найбільші платники податку з товарів споживання:
ТОВ «Метро кеш енд кері Україна», ТОВ «Ашан Україна», ТОВ «АТБ-маркет», ТОВ «КашканЛогістик»

Єдиний податок 7,3% від власних доходів  
23 001,5 тис. грн.

Зарплатня «у конвертах» позбавляє бюджет доходів та  унеможливлює  розвиток громади! 

Податок на майно
податок на нерухомість та плата
за землю, транспортні засоби

12,2% від власних доходів  
38 500,7 тис. грн.

Акцизний податок
частка з продажу пального, тютюнових
виробів та алкоголю

15,1% від власних доходів  
47 337,7 тис. грн.

Наявний найбільш крупний сегмент
дохідної частини

екологічний податок, власні
надходження бюджетних установ тощо

Інші надходження:
плата за розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів;
плата за надання адміністративних 
послуг;
державне мито;
кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, одер-
жаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а 
також валютні цінності і грошові кошти, 
власники яких невідомі.

1,6% від власних доходів  
4 889 тис. грн.

1% від власних доходів  
3 196,8 тис. грн.



КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ
З БЮДЖЕТУ

Освіта
39,8 %
167 105,6 тис. грн.

 

утримання дитячих садочків, шкіл та інших закладів освіти
Дитячі садочки  – 62 014,5 тис. грн.
Школи – 93 802,8 тис.грн.
Школи естетичного виховання – 10 968,5 тис.грн.

Житлово-комунальне
господарство 

10,9 %
45 707,7 тис. грн. 

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
– 15 333,8 тис. грн,
Благоустрій населених пунктів – 21 398,8 тис грн,
Водопровідно-каналізаційне господарство – 8 645,1 тис грн, 
Інше – 330 тис. грн

Трансферти Перерахування до державного бюджету –

63 081,5 тис. грн. (в тому числі Реверсна  дотація 62 931,5 тис. грн)

Перерахування до обласного бюджету – 49 800,7 тис. грн.

Співфінансування інвестиційних проектів:

Реконструкція Комунального закладу «Слобожанська загальноос-
вітня школа І ступеня №2 Слобожанської селищної ради» по вул. 
Теплична, 30, 30а в смт Слобожанське Дніпровського району»

45 000, 0 тис. грн

Реконструкція стадіону та спортивних майданчиків КЗ «Слобожан-
ський учбово-виховний комплекс №1 «Загальноосвітня багатопро-
фільна школа ІІ-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти Слобожан-
ської селищної ради, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської 
області» за адресою: смт Слобожанське, вул Будівельників,1». Кори-
гування   2 758,8 тис. грн

Будівництво житлового будинку в смт Слобожанське Дніпровсько-
го району ( у т.ч. ПКД) – 1 000,0 тис. грн

Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу смт Слобожанське. 

Плавальний басейн – 1 000,0 тис. грн

Перерахування до районного бюджету –

12 041,1 тис. грн. (в тому числі медична субвенція 9685,1 тис. грн)

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ЗА ГАЛУЗЯМИ

За висновком Міністерства фінансів наша громада, як найбільш забезпечена, щорічно
спрямовує реверсну дотацію на підтримку розвитку інших громад. 
Сплата реверсної дотації за роками 
2017 –  34 717,2 тис грн;    2018 – 67 136 тис грн;    2019 (прогноз) – 62 931,5 тис грн.

Управління
7,9 %
33 246,8 тис. грн. 

витрати на діяльність селищної ради, 
її виконавчих органів, старости тощо



Культура / спорт
4,6 %
19 389,4 тис. грн. 

Клуби - 11 371,2 тис. грн.
Спортивні заклади – 7 352,4 тис. грн.
Масові заходи -  665,8 тис. грн.

Будівництво 
2,6 %
10 971,6 тис. грн. 

Будується/реконструюється 
8 об’єктів 

Соціальний захист 
2,1 %
8 904,6 тис. грн. 

Оздоровлення та відпочинок дітей -  199,0 тис. грн, 
Молодь -  156,0 тис грн,
Матеріальна допомога - 4 055,8 тис грн
Інше – 4 493,8 тис грн

Інші 
1,3 %
5 051,9 тис. грн. 

Заходи з землеустрою, заходи у сфері зв’язку, телекомунікацій та 
інформатики, внески до статутного капіталу об’єктів господарюван-
ня, членські внески до асоціацій, цивільний захист, природоохорон-
ні заходи і т.д.

Утримання доріг 
1,1 %
4 636 тис. грн. 

Поточний ремонт  600,0 тис. грн
Капітальний ремонт 4 036 тис. грн  

Освіта

Житлово – комунальне господарство 

Управління громадою

Економічна діяльність

Культура і мистецтво

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

Фізична культура і спорт

Інші видатки

167 105,60

45 707,70

33 246,80

16 395,20

12 036,90

8 904,60

7 352,40

4 264,30

тис. грн

167 105,60

45 707,70

33 246,80

16 395,20

12 036,90

8 904,60

4 264,307 352,40



НАЙБІЛЬШІ ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ 

Освіта Кількість закладів 8 
Видатки споживання 88,7 %, з них 
Оплата праці 60,0%, ком. послуги та енергоносії 5,1%
Капітальні видатки 11,3%

Управління Кількість штатних одиниць 89,2
Видатки споживання 98,0 %, з них 
Оплата праці 67,8%, ком.послуги та енергоносії 1,8%
Капітальні видатки 2,0%

Будівництво Будівництво об’єктів ЖКХ  74,2 % сума 8 139,1 тис. грн
Будівництво об’єктів освіти 1,1% сума 120,0 тис. грн
Будівництво об’єктів фізичної культури і спорту 16,8 % сума 1 840,2 тис. грн
Будівництво інших об’єктів 7,9 %  сума 872,2 тис. грн

Житлово
-комунальне 
господарство 

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  33,6 %
сума 15 333,8 тис грн
Водопровідно-каналізаційне господарство 18,9 % сума 8 645,1 тис грн
Організація благоустрою населених пунктів 46,8 % сума 21 398,8 тис грн
Інше 0,7 % сума 330,0 тис грн.

НАЙБІЛЬШІ ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ тис. грн

Освіта (всього)

 з них на оплату праці

 з них на оплату енергоносіїв

 з них, інші видатки

Житлово-комунальне господарство (всього)

 з них на благоустрій населених пунктів

 з них на технічне обслуговування житлового фонду

 з них на обслуговування 
водопровідно-каналізаційного господарства

 з них, інші видатки

Управління громадою (всього)

 з них на оплату праці

 з них на оплату енергоносіїв

 з них, інші видатки, в тому числі реалізація проектів 
бюджету участі

167 105,6

100 291,3

8 619,4

58 194,9

45 707,7

21 398,80

15 333,80

8 645,10

330,00

33 246,80

22 545,70

610,30

10 090,80

Незбалансована система розрахунку та перерозподілу реверсної дотації із значними 
коливаннями її розміру не дозволяє належно планувати видатки на майбутнє.   

Постійне зростання витрат на оплату заробітної плати працівників бюджетної сфери, оплату 
енергоносіїв призводить до постійного збільшення видаткової частини бюджету та 
необхідності корегувати бюджет протягом року. 

Зростання потреб громади перевищують фінансові можливості дохідної частини 
бюджету громади.

1

2

3

КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ: 



Реконструкція Комунального закладу "Слобожанська 
загальноосвітня школа І ступеня №2 Слобожанської селищної 
ради" по вул.Теплична,30,30а в смт Слобожанське Дніпровського 
району"

Будівництво водопроводу Д=100 мм по вул. 8 Марта та 
вул.Паркова смт Слобожанське 

Реконструкція стадіону та спортивних майданчиків 
КЗ"Слобожанський учбово-виховний комплекс №1 
«Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – центр 
позашкільної освіти Слобожанської селищної ради, Дніпровського 
р-ну, Дніпропетровської області» за адресою: смт Слобожанське, 
вул Будівельників,1»

Реконструкція каналізаційної насосної станції по 
вул.В.Сухомлинського в смт Слобожанське Дніпровського району 
Дніпропетровської обл.

Будівництво комплексного спортивного майданчика вул. Шкільна 
смт Слобожанське

Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу смт 
Слобожанське. 

Будівництво житлового будинку в смт Слобожанське 
Дніпровського району

Виготовлення ПКД «Реконструкція нежитлової будівлі з 
надбудовою 3-го поверху під житловий багатоквартирний 
будинок з адміністративними приміщеннями по вул. Мічуріна, 43, 
смт Слобожанське, Дніпровського району» 

Виготовлення ПКД "Реконструкція нежитлової будівлі під 
ремонтно-виробничу будівлю з адміністративними 
приміщеннями по вул. Василя Сухомлинського 56 С"

ВИДАТКИ В СФЕРІ ОСВІТИ тис. грнк-ть
учнів

всього видатків на заклад

видатки на одного учня
КЗ ДНЗ №1 "Червона шапочка"

КЗ ДНЗ №2 "Берізка"

КЗ ДНЗ №3 "Сонечко"

КЗ ДНЗ №4 "Дивосвіт"

КЗ "Слобожанська НВК №1"

КЗ "Слобожанська ЗОШ №2"

КЗ "Степнянська ЗОШ"

КЗ "СШЕВ"

302

193

58

288

880

730

154

256

2 0313,1

14 035,3

4 679,4

22 986,7

50 523,4

27 093,9

16 185,5

10 968,4

67,3

72,7

80,7

79,8

57,4

37,1

105,1

42,8

КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ ГРОМАДИ 2019 тис. грн

45 000,0

4 968,5

2 758,8

2 539,4

1 840,2

1 000,0

1 000,0

305,0

190,0



Щодо втілення в життя пріоритетів та цілей розвитку громади, вже в цьому році у смт Слобожанське 
завершено будівництво дев’ятиповерхового будинку, в якому житло отримали 106 сімей, з них 
учасники АТО, працівники бюджетної сфери,  багатодітні сім’ї, інваліди, одинокі матері, діти-сироти 
та інші пільгові категорії. 
Поруч з будинком ще один об’єкт, відкритий у кінці 2018 року, – сучасний спортивний комплекс, 
побудований з нуля за європейськими стандартами.
У спорткомплексі є зал для міні-футболу, баскетболу, тенісу, волейболу та гандболу, тренажерний 
зал, більярдна, конференц-зал, сауна, кафетерій.
Значні зміни відбулись і в с. Степовому – завершено реконструкцію   Будинку культури, дитячого 
садка «Сонечко», відремонтовано сільську школу. 
Старостинський округ на даний час має всі умови для розвитку. Жити в селі наразі є мрією багатьох 
людей. 
Запрошуємо інвесторів та бізнес в Слобожанську громаду. З новими здобутками – в нове життя!

Близько 30% всього населення Слобожанської громади складає молодь, і тому створення 
Молодіжної ради при Слобожанському селищному голові стало вагомим кроком для налагодження 
механізму взаємодії громадськості та місцевої влади. 
Одним із завдань Молодіжної ради є розробка, підтримка та впровадження молодіжних проектів, 
втілення ініціатив небайдужих мешканців громади. 
Так, для підтримки проектів від Молодіжної ради у 2018 році з бюджету громади було використано
58 тис грн. Для реалізації молодіжних проектів у 2019 році заплановано 156 тис. грн.

Що таке Молодіжна рада?
Молодіжна рада є 
консультативно - дорадчим 
представницьким органом 
з питань молодіжної 
політики, покликаним 
сприяти взаємодії місцевої 
влади та молоді 
Слобожанської громади.

ЧАСТИНА БЮДЖЕТУ НА ПІДТРИМКУ МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ

ДОЛУЧАЙТЕСЬ ДО ЧЛЕНІВ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ! ПИШІТЬ ТА ПОДАВАЙТЕ ПРОЕКТИ!



З 16 квітня 2019 року стартував етап прийому проектів від мешканців Слобожанської ОТГ. Проекти 
можна подавати протягом двох місяців, включно до 13.06.2019 року. 
Після цього Координаційна рада з впровадження Бюджету участі оцінить проекти на дотримання 
вимог Положення про Бюджет участі та на відповідність проектів компетенції виконавчого комітету 
селищної ради. 
Наступний крок – голосування мешканців, відповідно до результатів якого будуть визначені 
проекти-переможці.

У минулому році мешканці громади запропонували 14 проектів, з яких 12 будуть втілені в 
життя вже цього року. Проекти-переможці 2019 року будуть впроваджуватися у 2020 році.

Орієнтована дата початку подання проектів  бюджету участі 2020 з 01.02.2020 р.

Загалом на 2019 рік визначено наступні етапи Бюджету участі:

подача проектів - з 16.04.2019 по 13.06.2019 року;

оцінювання - з 14.06.2019 по 21.07.2019 року;

голосування - з 01.08.2019 по 21.08.2019 року;

визначення та затвердження проектів-переможців - до 01.10.2019 року.

Що важливо знати про Бюджет участі - 2019:

ПРОЕКТИ
«ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ»

2

3

4

автором проекту може бути
член громади віком від 16 років;

вартість проекту не повинна
перевищувати 150 тис.грн.;

проект має підтримати не менше 20 членів 
територіальної громади
(крім автора проектної пропозиції);

за проект повинні проголосувати
не менше 50 мешканців
Слобожанської ОТГ; 

термін реалізації проектів не повинен перевищувати одного бюджетного року.

ПРОЕКТИ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ 2018 РОКУ,
ЯКІ БУДУТЬ РЕАЛІЗОВАНІ У 2019 РОЦІ 

тис. грн

Розділи сміття, щоб покращити життя!

Літній кінотеатр в Слобожанському 

Будівництво спортивно-дитячого майданчика 

Естетичне облаштування водонапірної башти в смт 
Слобожанське по вул. В. Сухомлинського, 52 

Квітуча Україна, щастя для дитини!

Затишний двір по вулиці 30 років Перемоги с. Степове

Полив зелених куточків школи

Телевізійна студія

Квітни, рідна школо

Зелені куточки школи

А з нашого вікна… 

Встановлення біотуалетів
на території Слобожанської ОТГ

12,18

68,35

98,83

99,05

55,67

96,60

68,97

59,95

68,00

80,10

51,51

68,36



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 52005  смт Слобожанське,
вул. Василя Сухомлинського, 56-б

E-mail: vykonkom@slobozhanska-gromada.gov.ua

Громадська приймальня: (056) 719-91-96 

Сайт громади: slobozhanska.gromada.site 

Слідкуй за новинами громади
на офіційних сторінках у

Facebook та Instagram  - slobozhanska_gromada

Офіс старости села Степове:
Адреса: с. Степове,  вул. Центральна, 7

тел. (056) 767-10-24

ЗАПРОШУЄМО ПОДАВАТИ ПРОПОЗИЦІЇ
ДО БЮДЖЕТУ СЛОБОЖАНСЬКОЇ ОТГ НА 2020 РІК 
У ПИСЬМОВОМУ ВИГЛЯДІ НА ПОШТОВУ АДРЕСУ:

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Дніпровський район, Дніпропетровська область,

смт Cлобожанське, вул. В. Сухомлинського, 56-Б
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