
БЮДЖЕТ ДЛЯ
 ГРОМАДЯН

ТЛУМАЦЬКА ОТГ
ГР

ОМАДСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО

ЗА ПРОЗОРІ МIСЦЕВІ БЮДЖ
ЕТ

И
! 



Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності:
Начальник відділу: Пукас Ярослав Ярославович
Головний бухгалтер: Морикіт Любов Василівна
Тел.: 2-25-65
Івано-Франківська область, Тлумацький район, м. Тлумач, вул. Макуха 2.
tlymachmr@ukr.net
tlymachmr@i.ua
https://tlumacka-gromada.gov.ua/

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ВСТУП

 Бюджет для громадян забезпечить формування більш відкритих і 
довірливих відносин між органами місцевої влади і населення. Що, в свою 
чергу, сприятиме зростанню ефективності бюджетних витрат, цільовому 
використанню бюджетних коштів, особливо в сфері забезпечення 
основних соціальних стандартів. 
 Дасть можливість всім громадянам, незалежно від їх статусу та 
освіти, зрозуміти звідки надходять та куди  витрачаються гроші платників 
податків об’єднаної територіальної громади

Бюджет для громадян – це спрощена, позбавлена технічної мови презен-
тація комплексної інформації про бюджет. Бюджет для громадян доповню-
ється візуалізаціями, щоб спростити розуміння складних цифр.
Основна мета «бюджету для громадян» - це зробити складну та технічну 
бюджетну інформацію доступною для широкого кола осіб.
Бюджет для громадян допомагає зрозуміти бюджет своєї громади кожно-
му громадянину, він допомагає побачити своє місце в бюджеті, зрозуміти, 
що бюджет громади, це кошти всіх жителів громади, побачити, що гроші в 
бюджеті не з’являються 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 допомагає визначити можливості 
для впливу на формування та витрачання бюджету своєї громади. 



 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 – кошти, виражені в грошах, 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 
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), соціального захисту, фізичної̈ культури і спорту 
(дитячо-юнацька спортивна школа, заходи та змагання різного характеру).
 Спеціальний фонд –  це окремий̆ 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. 

ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ



ТРАВЕНЬ  
ЖОВТЕНЬ

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ:

СКЛАДАННЯ 
БЮДЖЕТУ

- 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 

В цей час відбувається складання бюджету на наступний рік. 

ЛИСТОПАД 
25 ГРУДНЯ

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ:

РОЗГЛЯД ТА 
ПРИЙНЯТТЯ

- 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. 

В цей час попередній проект проходить узгодження та 
обговорення, під час кожного з яких до бюджету можуть 
вноситись певні незначні зміни. 

ЛИПЕНЬ  
ВЕРЕСЕНЬ

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ:

СКЛАДАННЯ 
ПРОГНОЗУ

- 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; 

В цей час відбувається складання прогнозу бюджету на 
наступні 3 роки.

СІЧЕНЬ 
ГРУДЕНЬ

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ:

ВИКОНАННЯ 
БЮДЖЕТУ

- 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; 

В цей час відбуваються закупівлі, фінансується робота 
бюджетних установ і організацій, збираються податки. За 
потреби вносяться зміни до бюджету. 

СІЧЕНЬ 
15 БЕРЕЗНЯ 

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ:

ЗВІТУВАННЯ

- 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. 

Вже по завершенню календарного року розпочинається етап 
звітування про виконання бюджету за рік. 

ЯК МОЖНА ВПЛИВАТИ НА БЮДЖЕТ СВОЄЇ 
ГРОМАДИ?



ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ ГРОМАДУ? 
ПРІОРІТЕТИ РОЗВИТКУ НА 10 РОКІВ

3 800

70%
СІЛЬСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО

30%
ПРОМИСЛОВІСТЬ

9 986 ПРАЦЕЗДАТНЕ НАСЕЛЕННЯ

ПРАЦЕВЛАШТОВАНЕ НАСЕЛЕННЯ

18 243 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ 
НАСЕЛЕННЯ

НАША ГРОМАДА ЗАРАЗ

12

9

12

2

156КМ.

12 700

ШКОЛИ 

ДИТЯЧІ 
САДОЧКИ

8

19

ФЕЛЬДШЕРСЬКО 
АКУШЕРСЬКІ ПУНКТИ

ЛІКАРНІ 

ДОРОГИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 
ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ

35КМ.
ДОРОГИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 
КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ

ЗЕМЛЯ СІЛЬСЬКО 
ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ПРОМИСЛОВІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

ГАЛУЗІ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ

Покращення 
можливостей для 
розвитку малого 

бізнесу та залучення 
інвестицій

ПРІОРІТЕТ 1
Розвиток 
туризму

ПРІОРІТЕТ 2
Підтримка економічної 
активності населення 
сільських територій

ПРІОРІТЕТ 3
Розвиток 

інфраструктури 
сільських територій

ПРІОРІТЕТ 4
Підвищення якості 
життя у сільських 

територіях

ПРІОРІТЕТ 5



Базова дотація

Медична субвенція

Освітня субвенція 

31557 тис.грн.

Трансферти

64 482 тис.грн.

Власні доходи

39 004 тис.грн.

ВСЬОГО 12 047 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету

284 тис.грн.

12 307  тис.грн.

Інші субвенції

800  тис.грн.

Дотація з місцевого бюджету

7 486  тис.грн.

Податок на доходи 
фізичних осіб 
24 068 тис.грн.

Єдиий податок
6 302 тис.грн.

Акцизний податок
 2 717 тис.грн.

Власні надходження
 1 599 тис.грн.

Податок на майно 

 
2 321 тис.грн.

103 487 
тис.грн.

ДОХОДИ ГРОМАДИ

Адміністративні збори
 1 790 тис.грн.

Близько 60% доходів бюджету нашої громади складають трансферти з державного або обласного бюджету. З 
власних доходів найбільшу частку наша громада отримує від сплати податків на доходи фізичних осіб. Також 
великим джерелом доходу до бюджету є місцеві податки. Мешканці Тлумацької ОТГ сплачують податки землю і 
нерухоме майно. Окрім того, бюджет громади формується від сплати податків місцевими підприємцями, від 
продажу підакцизних товарів.



Оплата 
праці

55 551
тис.грн.

Оплата
енергоносіїв

5 816
тис.грн.

3 443
тис.грн.

Інші
видатки

Оплата 
праці

9 756
тис.грн.

Оплата
енергоносіїв

349
тис.грн.

255
тис.грн.

Інші
видатки

Оплата 
праці

11 867
тис.грн.

Оплата
енергоносіїв

679
тис.грн.

Інші
видатки

180
тис.грн.

64 812
тис.грн.

ОСВІТА

10 360
тис.грн.

УПРАВЛІННЯ 
ГРОМАДОЮ

12 726
тис.грн.

ОХОРОНА 
ЗДОРОВ'Я 

КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ

НАЙБІЛЬШІ ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ

64 812
тис.грн.

ОСВІТА

12 726
тис.грн.

ОХОРОНА 
ЗДОРОВ’Я

10 344
тис.грн.

УПРАВЛІННЯ 
ГРОМАДОЮ

5 587
тис.грн.

ЖИТЛОВО  
КОМУНАЛЬНЕ 

4 331
тис.грн.

КУЛЬТУРА І 
МИСТЕЦТВО

2 627
тис.грн.

СОЦІАЛЬНИЙ 
ЗАХИСТ

2 461
тис.грн.

ФІЗИЧНА 
КУЛЬТУРА 

597
тис.грн.

ІНШІ 
ВИДАТКИ

103 487
тис.грн.

ВСЬОГО

Найбільші витрати з бюджету передбачені на утримання закладів освіти (заробітна плата, 
енергоносії та інші) Тлумацької територіальної громади. Тим не менш, сума запланованих видатків 
на цю галузь в 2019 р, не дає змоги забезпечити всі необхідні потреби в забезпеченні для 
утримання освітніх закладів громади. Тим не менш, в бюджеті громади передбачені і видатки, 
спрямовані на досягнення довгострокових пріоритетів розвитку громади.



ВИДАТКИ НА ОСВІТУ

813

КІЛЬКІСТЬ 
УЧНІВ

11 769,5
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ЗАКЛАД

14,5
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ОДНОГО УЧНЯ

ТЛУМАЦЬКА ЗОШ

ШКОЛА

148

КІЛЬКІСТЬ 
УЧНІВ

3 655,7
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ЗАКЛАД

24,7
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ОДНОГО УЧНЯ

КОРОЛІВСЬКА ЗОШ

ШКОЛА

86

КІЛЬКІСТЬ 
УЧНІВ

2 662,5
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ЗАКЛАД

31
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ОДНОГО УЧНЯ

ГРИНІВЕЦЬКА ЗОШ

ШКОЛА

62

КІЛЬКІСТЬ 
УЧНІВ

2 997,4
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ЗАКЛАД

48,3
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ОДНОГО УЧНЯ

ОСТРИНСЬКА ЗОШ

ШКОЛА

109

КІЛЬКІСТЬ 
УЧНІВ

3 457,8
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ЗАКЛАД

31,7
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ОДНОГО УЧНЯ

БОРТНИКІВСЬКИЙ НВК

63

КІЛЬКІСТЬ 
УЧНІВ

2 534,4
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ЗАКЛАД

40,2
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ОДНОГО УЧНЯ

БРАТИШІВСЬКИЙ НВК

НВК

НВК



ВИДАТКИ НА ОСВІТУ

64

КІЛЬКІСТЬ 
УЧНІВ

2 498,8
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ЗАКЛАД

39
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ОДНОГО УЧНЯ

ВІКНЯНСЬКИЙ НВК

85

КІЛЬКІСТЬ 
УЧНІВ

2 904,1
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ЗАКЛАД

34,2
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ОДНОГО УЧНЯ

КОЛІНЦІВСЬКИЙ НВК

81

КІЛЬКІСТЬ 
УЧНІВ

3 184,4
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ЗАКЛАД

39,3
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ОДНОГО УЧНЯ

НАДОРОЖНЯНСЬКИЙ НВК

100

КІЛЬКІСТЬ 
УЧНІВ

2 952,7
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ЗАКЛАД

29,5
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ОДНОГО УЧНЯ

ПРИБИЛІВСЬКИЙ НВК

51

КІЛЬКІСТЬ 
УЧНІВ

2 768,7
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ЗАКЛАД

54,3
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ОДНОГО УЧНЯ

ПУЖНИКІВСЬКИЙ НВК

256

КІЛЬКІСТЬ 
УЧНІВ

4 723,7
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ЗАКЛАД

18,5
тис.грн.

ВИДАТКИ НА 
ОДНОГО УЧНЯ

ТЛУМАЦЬКА ГІМНАЗІЯ

НВК

НВК

НВК

НВК

НВК

ГІМНАЗІЯ



БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

ВИДАТКИ, ПРОФІНАНСОВАНІ 
ЗА РАХУНОК ДФРР 

2 450
тис.грн.

Добудова приміщення
гімназії в м.Тлумач   

2 500
тис.грн.

Закупівля 
спецтехніки 

8 937
тис.грн.

Реконструкція 
незавершеного блоку
школи с.Гринівці

11 026
тис.грн.

Ремонт дорожнього 
покриття в м.Тлумач

9 980
тис.грн.

Вироблення 
плодоовочевої 
продукції 

ГІМНАЗІЯ

СТОП

ІДЕ
РЕМОНТ

ДИТЯЧИЙ 
САДОК

Ремонт 
дорожнього 

покриття в м.Тлумач

11 026
тис.грн.

Вироблення 
плодоовочевої 

продукції 

9 980
тис.грн.

Реконструкція 
незавершеного блоку 

школи с.Гринівці

8 937
тис.грн.

Закупівля 
спецтехніки

2 500
тис.грн.

Подорожуй 
Тлумаччиною

834
тис.грн.

Організація 
роздільного збирання 

побутових відходів

600
тис.грн.

Нове будівництво 
спортивних 
майданчиків

383
тис.грн.

Капітальний 
ремонт приміщення 

під ЦНАП

167
тис.грн.

Добудова 
приміщення гімназії 

в м.Тлумач   

2 450
тис.грн.

Генплан

100
тис.грн.

Перш за все видатки бюджету розвитку направляються на покращення інфраструктури громади, 
екологічного стану, забезпечення енергоефективності, розвиток спорту та надання послуг в 
громаді. Для забезпечення зазначених потреб бюджет розвитку поточного року громади 
передбачає наступні видатки:, покращення стану доріг і тротуарів, придбання спеціального 
транспорту, обладнання, встановлення спортивних, ігрових майданчиків, роздільне збирання ТПВ 
та утилізація, заміна вікон, дверей; проведення ремонтів приміщень, придбання обладнання, 
облаштування відпочинкових зон, придбання обладнання. 


