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Шановні жителі Борщівської ОТГ, нами розроблена дана 

брошура, щоб донести до Вас інформацію про фінанси грома-

ди простою та доступною мовою, з метою кращого розуміння, 

звідки в громаді беруться кошти і куди вони витрачаються.

Борщівська міська об’єднана територіальна громада ство-

рена 11 грудня 2016 року .

Бюджет для громадян, який Ви тримаєте у руках, – це спро-

щена, 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 грома-

ди – 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 демон-

струє можливості для кожного мешканця громади впли-

вати на формування та витрачання бюджету своєї  

громади. 

ВСТУП

ЩО ТАКЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРОМАДЯН?



БЮДЖЕТНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

Місцевий бюджет – це фінансовий план громади. В ньо-

му визначається, звідки громада буде отримувати кошти, а 

також на що їх витрачатиме. Бюджет громади формується та 

управляється на основі Бюджетного кодексу України. Це оз-

начає, що існують чіткі правила, звідки і в якому порядку гро-

мада 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 за-

ходи, які заплановані в бюджеті. Видатки можуть бути поточні 

та капітальні. 

Трансферти – це кошти, які передаються з бюджетів ін-

ших 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 державою. Ці кошти можна використовувати 

лише за певним призначенням. Приклади субвенцій – інф-

раструктурна, медична, освітня. Субвенції також можуть пе-

редаватися з одного місцевого бюджету іншому. Наприклад, 

передача коштів районній лікарні на лікування жителів грома-

ди - з селищного в районний бюджет.

Дотації – кошти, які виділяються з бюджету вищого рівня 

для того, щоб досягти рівних доходів населення у всіх насе-

лених пунктах.

Загальний фонд – це кошти, передбачені для надання 

послуг державними та комунальними установами. Кошти за-

гального фонду витрачаються переважно на виплати заро-

бітної плати та оплату енергоносіїв, для надання громадянам 

послуг освіти (дитячі садки, школи, позашкільні заклади), 

культури (будинки культури, клуби, бібліотеки, музеї), меди-

цини (ФАПи, амбулаторії, лікарні), соціального захисту, фі-

зичної культури і спорту (дитячо-юнацька спортивна школа, 

заходи та змагання різного характеру).

Спеціальний фонд – це окремий фонд, кошти якого ма-

ють 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 капіталь-

не будівництво, реалізацію інвестиційних проектів, капіталь-

ний 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 ор-

гану місцевого самоврядування по управлінню бюджетом громади 

на 1 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 про-

екту бюджету та його затвердження, реалізація прийнятого бюдже-

ту 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 бюджету. Прогноз бюджету робиться на 

3 роки – плановий (тобто той, на який плануємо бюджет) і 2 наступ-

ні роки. Разом 5. Ці наступні роки називають прогнозними. Прогноз 

робиться для того, щоб розуміти, які податки та скільки їх буде зби-

ратися в наступні 3 роки, а також, на які цілі витрачатимуться гроші 

з зібраних податків. Прогноз оприлюднюється на сайті ради та при-

ймається на сесії не пізніше 1 вересня. 

Складання бюджету. На цій стадії загальнодержавні органи по-

дають розрахунки міжбюджетних трансфертів.  Місцеві органи вла-

ди 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. Попе-

редній проект бюджету оприлюднюється на сайті ради. 

Розгляд та затвердження бюджету. Попередній проект рішен-

ня про бюджет обговорюється та затверджується на засіданні по-

стійної комісії місцевої ради, яка відповідає за питання бюджету. Далі 

проект рішення передається на розгляд виконавчого комітету, який 

також повинен його затвердити. Проект бюджету розглядається та 

затверджується на сесії місцевої ради. Рішення про затвердження 

бюджету приймається не пізніше, ніж 25 грудня. Після прийняття, рі-

шення та бюджет, оприлюднюються на сайті ради. 

Виконання бюджету. Саме на цьому етапі здійснюються всі ви-

трати та збираються всі податки. Окрім того, протягом виконання 

бюджету може виникати необхідність внесення змін в нього. Всі змі-

ни 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 ок-

ремими рішеннями ради по завершенню кожного кварталу. 

Звітування про виконання бюджету. По завершенню року, для 

якого виконувався бюджет, розпочинається підготовка звіту про ви-

конання бюджету за рік. Звіт також проходить всю процедуру роз-

гляду та затвердження в усіх інстанціях, яка завершується розглядом 

та затвердженням рішення місцевою радою. Затверджений звіт оп-

рилюднюється на сайті ради. Окрім того, бюджетне законодавство 

встановлює обов’язкову вимогу проведення публічного звітування 

про виконання бюджету. Публічне представлення звіту про виконан-

ня бюджету повинно відбутись не пізніше 15-го березня наступно-

го року. Місцева рада повинна широко анонсувати захід, на якому 

буде представлятись звіт про виконання бюджету, та запрошувати 

громадськість відвідати його. 



ЯК МОЖНА ВПЛИВАТИ НА БЮДЖЕТ СВОЄЇ ГРОМАДИ



НА ЧОМУ ЗАСНОВАНО БЮДЖЕТ НАШОЇ ГРОМАДИ

НАША ГРОМАДА ЗАРАЗ

Будь-який бюджет не створюється у вакуумі. Основою для складання бюджету є стан соціально-економічного  розвитку гро-

мади. 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 
Пріоритетами розвитку нашої громади на найближчі 10 років є: 

ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ

В бюджеті Борщівської ОТГ на 2019 рік заплановано отримати власні доходи в розмірі 62 639,8 тис. грн.

Найбільшу частку у власних доходах міського бюджету складає податок на доходи фізичних осіб – 51,9%, що становить 

32 518 тис. грн.

Важливими складовими власних доходів бюджету громади є також: 

— внутрішні податки на товари та послуги, зокрема акцизний податок з вироблених та ввезених в Україну  нафтопродуктів 

та акцизний податок з реалізованих алкогольних та тютюнових виробів;

— податок на майно;

— єдиний податок.

Найбільшими платниками податків на території громади є установи, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів. Це, 

зокрема: ПАТ «Тернопільгаз», Борщівський РЕМ, ТОВ «Кнауф Гіпс Скала», ТОВ «Агрополіс», ДП «Чортківський лісгосп», ТОВ «Ка-

данс», ТОВ «Елагрі Борщів», ТОВ «Партнер-Оверсіз» та приблизно 500 фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку.



ДОХОДИ БЮДЖЕТУ (тис. грн)



КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ЗА ГАЛУЗЯМИ

Загальний обсяг видатків міського бюджету визначено в сумі 113 808 тис. грн, в т. ч. видатки загального фонду в сумі 
103 364,4 тис. грн, видатки спеціального фонду – 10 443,6 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 9 368,6 тис. грн, в т. ч. за рахунок 
передачі коштів із загального фонду в спеціальний в сумі 9 240,9 тис. грн.

Найбільше видатків передбачено на фінансування галузі освіта в загальній сумі 64 516,5 тис. грн (56,7%); ЖКГ — 
6 591,1 тис. грн (5,8%); апарат управління — 10 715 тис. грн (9,4%) та бюджет розвитку — 8 758,6 тис. грн (7,7%) (капітальний 
ремонт дороги по вул. С. Петлюри в м. Борщів, Тернопільської області (ЖЕД №1) – 2 000 тис. грн, співфінансування проекту 
«Будівництво очисних споруд, каналізацій господарсько-побутових стоків» в м. Борщів по вул. Нічлава – 1 658 тис. грн, виго-
товлення генерального плану м. Борщів – 189,4 тис. грн).

В бюджеті міської ради видатки на захищені статті передбачені в сумі 79 738,7 тис. грн (70,8%), на покращення інфраструк-
тури доріг і тротуарів — 4 994,4 тис. грн (4,4%).



НАЙБІЛЬШІ ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ (тис. грн)

ВИДАТКИ В СФЕРІ ОСВІТИ (тис. грн)

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЗАКЛАД КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ
ВСЬОГО ВИДАТКІВ  

НА ЗАКЛАД
ВИДАТКИ  

НА ОДНОГО УЧНЯ

Борщівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 423 9 571,1 22,6

Борщівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 522 10 719,1 20,5

Стрілківська ЗОШ І-ІІІ ст. 170 5 263,3 31

Циганська ЗОШ І-ІІІ ст. 112 4 763 42,5

Мушкатівська ЗОШ І-ІІ ст. 104 3 138,6 30,2

Королівська ЗОШ І-ІІ ст. 74 3 104,7 42

Верхняківська ЗОШ І ст. 17 1 351 79,5

Висічанська ЗОШ І ст. 19 1 387,1 73

Пищатинська ЗОШ І ст. 18 1 346,9 74,8



ВИДАТКИ НА РОЗВИТОК ГРОМАДИ

Розмір фінансування в 2019 р. тис. грн. тис. грн
На виготовлення проектно-кошторисної документації по ЦНАП 100
Капітальний ремонт системи опалення та виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту системи 
опалення у Борщівському ДНЗ «Лісова казка» по вул. Петлюри, 24, м. Борщів 150

Капітальний ремонт приміщення (санвузла) у Борщівському ДНЗ «Дзвіночок» по вул. С. Стрільців, 10, м. Борщів  (2 шт.) 135
Електрична м’ясорубка – 2 шт.: Мушкатівська ЗОШ І-ІІ ст. 1 шт.; Королівська ЗОШ І-ІІ ст. 1 шт. 12
Витяжка (вентиляційний зонт) у Пищатинському НВК «ЗНЗ І ст. – ДНЗ» 18
Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) у Борщівській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 по вул. Шевченка,10 м.Борщів (20 шт.) 100
Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон та дверей) у Борщівському НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. №3 – гімназія ім. Р. Андріяшика» по 
вул. Грушевського,1, м.Борщів (вікна – 25 шт.) 120

Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон та дверей) у Королівській ЗОШ І-ІІ ст. по вул. Шевченка,77, с.Королівка, Борщівського 
району (вікна – 21 шт., двері – 3 шт.) 90

Капітальний ремонт харчоблоку (шкільної їдальні) та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 
харчоблоку у Борщівській ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул. Л.Курбаса,7, м. Борщів 140

Капітальний ремонт харчоблоку (шкільної їдальні) та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 
харчоблоку у Борщівській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 по вул. Шевченка,10, м. Борщів 150

Капітальний ремонт харчоблоку (шкільної їдальні) та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 
харчоблоку у Королівській ЗОШ І-ІІ по вул. Шевченка, 77, с. Королівка 115

Капітальний ремонт харчоблоку (шкільної їдальні) та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 
харчоблоку у Мушкатівській ЗОШ І-ІІ по вул. С. Стрільців, 3, с. Слобідка-Мушкатівська 115

Ремонт даху (демонтаж фронтонів), встановлення ринви та витовлення проектно-кошторисної документації на ремонт даху у 
Висічанському НВК «ЗНЗ І ст. – ДНЗ» по вул. Шевченка,1, с. Висічка, 100

Встановлення ринви у Пищатинському НВК «ЗНЗ І ст.  – ДНЗ» по вул. Шкільна, 5, с. Пищатинці області (150м) 40
Заміни підлоги у Верхняківському НВК «ЗНЗ І ст. – ДНЗ» по вул. Космонавтів, 6, с. Верхняківці (2 класні кімнати – 80 м2) 70
Капітальний ремонт системи опалення (кухня, актовий зал) у Стрілковецькому НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» по вул. Шкільна, 2, с. Стрілківці 90
Капітальний ремонт системи опалення у Циганській ЗОШ І-ІІІ ст. ім. І. Франка 50
Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту даху у Верхняківському НВК «ЗНЗ І ст. – ДНЗ» 30
Ноутбук (Борщівський БДТ) 15
Капітальний ремонт приміщення (санвузол) у Борщівському БДТ по вул. Грушевського, 3, м. Борщів 10
Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон і дверей) у Борщівському БДТ по вул. Грушевського, 3, м. Борщів (вікна – 20 шт., 
вітражне вікно – 1 шт., двері – 2 шт.) 35

Капітальний ремонт даху по вул. Шухевича, 33 в м. Борщів 400
Капітальний ремонт даху житлового будинку на вул. С. Петлюри, 36 в м. Борщів 643
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху житлового будинку по вул. Л.Курбаса,1 в м. Борщів 26



Свої пропозиції до проекту бюджету на 2020 рік можна надаватина електронну адресу фінансового відділу: bor.otg@ukr.net

Контактна інформація
Начальник фінансового відділу Мельник Тетяна Володимирівна, тел. (03541)2 33 45,

Адреса: вул. Грушевського, 2 , м. Борщів, Тернопільська обл., 48702
www.borschivrada.gov.ua

E-mail: 04058485@mail.gov.ua – офіційна електронна пошта Борщівської міської ради
Наклад 500 прим.

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

ВИДАТКИ НА РОЗВИТОК ГРОМАДИ

Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту даху будинку по вул. С. Стрільців, 28 в м. Борщів 25

Придбання трактора з відвалом, роторною косаркою, буром, причіпом для розкидання підсипного матеріалу та причіпом 650
Співфінансування програми «DOBRE»: закупівля складових дитячих майданчиків – 125,1 тис. грн, (дитяча гойдалка подвійна – 
57 тис. грн, лавочки – 62,4 тис. грн, сміттєвий бак – 5,7 тис. грн,) облаштування дитячих майданчиків – 87,1 тис. грн. 212,2

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Залізнична, вул. Промислова, 
вул. Шевченка та вул. Мазепи в м. Борщів 60

Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Чорновола, Галицька, Наливайка, С. Петлюри в м. Борщів 300
Будівництво водогону по вул. Вовківська в м. Борщів 200
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво очисних споруд каналізації продуктивністю 100 м куб. 
в м. Борщів по вул. Л. Курбаса 200

Виготовлення генерального плану м. Борщів 189,4
Співфінансування проекту «Будівництво очисних споруд, каналізацій господарсько-побутових стоків» в м.Борщів по вул. Нічлава 1658
Капітальний ремонт дороги по вул. С. Петлюри в м. Борщів, (ЖЕД №1) 2000
Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизи, реконструкція приміщення Народного дому в м. Борщів 470
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення будинку культури с. Цигани 25

Бюджет розвитку громади на 2019 рік передбачений в сумі 8 758,6 тис. грн за рахунок доходів спеціального фонду — 
127,7 тис. грн і передачі коштів із загального фонду до спеціального — 8 630,9 тис. грн, із них:

На  покращення інфраструктури доріг і тротуарів — 2 000 тис. грн;
На співфінансування проекту «Будівництво очисних споруд, каналізацій господарсько-побутових стоків в м. Борщів» — 

1658 тис. грн;
На утеплення шкільних, дошкільних та позашкільних закладів — 1 540 тис. грн;
На водопостачання та водовідведення для населення міста — 700 тис. грн;
На капітальні ремонти житлового фонду — 1 094 тис. грн;
На благоустрій громади — 922,2 тис. грн;
На виготовлення генерального плану м. Борщева — 189,4 тис. грн.


