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Бюджетна термінологія

Що таке бюджет для громадян?

На сьогоднішній день Новоукраїнська міська об’єднана територіаль-
на громада бере участь у багатьох міжнародних проектах, в тому чис-
лі в Програмі «Децентралізація приносить кращі результати та ефектив-
ність» (DOBRE). 

Прозорість та відкритість – це ті основоположні принципи, які дадуть 
можливість нашій громаді розвиватись та досягати успіху разом.

Переконаний, що інформація наведена у цьому буклеті, допоможе жи-
телям нашої громади зрозуміти основи бюджетного процесу та ста-
не в нагоді для внесення пропозицій при його формуванні на наступні 
роки.

Голова Новоукраїнської ОТГ Корінний Олександр

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 отри-
мує кошти в свій бюджет, а також куди вона може їх витрачати. Бюджет, а та-
кож зміни до нього затверджуються рішенням місцевої ради. 

Доходи бюджету – гроші, які громада заробила сама, а також отрима-
ла від держави. Доходи бюджету формуються з податків та зборів, неподат-
кових надходжень (наприклад, кошти, отримані за надання адміністративних 
послуг, кошти, які самостійно заробили бюджетні установи). 

Бюджет для громадян, який Ви тримаєте у руках, – це спрощена, поз-
бавлена технічної мови презентація інформації про бюджет громади. 

Бюджет для громадян створений, щоб зробити складну та технічну 
бюджетну інформацію доступною Вам і Вашим друзям, колегам, ро-
дині.

Бюджет для громадян допомагає зрозуміти бюджет громади і побачи-
ти 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. 

Видатки бюджету – кошти, що витрачаються на цілі та заходи, які запла-
новані в бюджеті. Видатки можуть бути поточні та капітальні. 

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

Субвенції – кошти, які з державного бюджету передають місцевим бюд-
жетам на виконання конкретних повноважень, які делеговані державною. 
Ці кошти можна використовувати лише за певним призначенням. Приклади 
субвенцій – інфраструктурна, медична, освітня. Субвенції також можуть пере-
даватися 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 досяг-
ти рівних доходів населення у всіх населених пунктах.

Загальний фонд – це кошти, передбачені для надання послуг держав-
ними 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), куль-
тури (будинки культури, клуби, бібліотеки, музеї), медицини (ФАПи, амбула-
торії, 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 спря-
мування. Основну частину спеціального фонду формують бюджет розвитку та 
власні надходження бюджетних установ, а також інші ресурси, наприклад 
гранти від міжнародних організацій̆. 

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, ам-
булаторій, клубів. 

Власні надходження бюджетних установ - кошти, отримані в 
установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг, 
виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від ре-
алізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності.

Бюджетний запит - документ, підготовлений головним розпорядником 
бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо 
обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні 
періоди. 

Дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами 
(з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням кре-
дитів до бюджету).

Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатка-
ми.

Проект бюджету - збалансований план доходів та видатків бюджету на 
відповідний рік.

Залишок бюджетних коштів - обсяг коштів відповідного бюджету, 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів цього бюджету на кінець звіт-
ного періоду.



Складання 
прогнозу 
бюджету

Складання  
бюджету

Розгляд 
та прийняття

Звітування Виконання
 бюджету

БЮДЖЕТ

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 мо-
жуть бути розділені на декілька стадій, і займають більше часу, ніж 1 календар-
ний 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 прийня-
того бюджету, і, насамкінець, звітування про результати виконання бюджету за 
рік.  Один бюджетний цикл займає більше, ніж півтора календарних роки. За-
вершення 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. Разом 5. Ці наступні роки називають 
прогнозними. Прогноз робиться для того, щоб розуміти, які по-
датки та скільки їх буде збиратися в наступні 3 роки, а також, на 
які цілі витрачатимуться гроші з зібраних податків. Прогноз опри-
люднюється на сайті ради та приймається на сесії не пізніше 1 
вересня. 

Складання бюджету. На цій стадії загальнодержавні ор-
гани подають розрхунки міжбюджетних трансфертів.  Місцеві 
органи влади разом з розпорядниками бюджетних коштів, на-
приклад 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 бюдже-
ту оприлюднюється на сайті ради. 

Розгляд та затвердження бюджету. Попередній про-
ект рішення про бюджет обговорюється та затверджується на 
засіданні постійної комісії місцевої ради, яка відповідає за пи-
тання 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 прий-
мається не пізніше, ніж 25 грудня. Після прийняття, рішення, а та-
кож сам бюджет, оприлюднюються на сайті ради. 

Виконання бюджету. Саме на цьому етапі здійснюють-
ся 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 бюд-
жетною комісією ради і до затвердження на сесії ради. Окрім 
того, законодавством встановлено обов’язок щоквартального 
звітування про виконання бюджету, що також передбачає за-
твердження квартальних звітів окремими рішеннями ради по за-
вершенню кожного кварталу. 

Звітування про виконання бюджету. По завершенню 
року, для якого виконувався бюджет, розпочинається підготов-
ка звіту про виконання бюджету за рік. Звіт також проходить всю 
процедуру розгляду та затвердження в усіх інстанціях, яка завер-
шується розглядом та затвердженням рішення місцевою радою. 
Затверджений звіт оприлюднюється на сайті ради. Окрім того, 
бюджетне законодавство встановлює обов’язкову вимогу про-
ведення 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 представля-
тись звіт про виконання бюджету, та запрошувати громадськість 
відвідати його. 

Бюджетний цикл



Вже по завершенню календарно-
го року розпочинається етап звітуван-
ня про виконання бюджету за рік. 

Як долучитись: 
• Взяти участь в обговоренні звіту про 

виконання бюджету під час його пу-
блічного представлення; 

• Відвідати сесії, на якій звіт про вико-
нання бюджету затверджується; 

• Ініціювати громадський аудит ви-
конаного бюджету: як по окремих 
напрямках (наприклад, щодо 
гендерної орієнтованості 
чи освіти), так і всього 
бюджету в цілому. 

В цей час відбу- 
вається складання 
бюджету на на-
ступний рік. Як 
долучитись: 
• П о д а в а т и 

пропозиції до 
бюджету депу-
татам; 

• Подавати про-
позиції безпосе-
редньо до місцевої 
ради; Місцева рада 
також сама може 
організувати процес 
збору пропозицій до 
бюджету від грома-
дян; 

• Брати участь в екс-
пертних групах, 
дорадчих органах, 
наприклад, з питань 
врахування бюд-
жетом гендерних 
аспектів.  

В цей час відбувається 
складання прогнозу бюд-

жету на наступні 
3 роки 

Як долучи-
тись:
• Пода-
вати пропози-

ції до прогнозу 
бюджету в управ-

ління та відділи – 
звичайним листом, 

надісланим поштою чи 
електронною; 

• Подавати пропозиції 
безпосередньо до фін-
відділу – контакти дивіть-
ся в кінці цього докумен-
ту; Місцева рада також 
сама може організувати 
процес збору пропози-
цій до прогнозу бюдже-
ту від громадян через 
ЦНАП чи під час заходів, 
у місцях масового збору 
людей; 

• Брати участь в експерт-
них групах, дорадчих 
органах, наприклад, з пи-
тань врахування прогно-
зом довгострокових ін-
фраструктурних проектів.  

В цей час попередній проект проходить 
узгодження та обговорення, під час кожно-
го 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 гро-
мадян – розповсюджувати ці документи 
електронно, обговорювати їх з колегами 
чи знайомими. 

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

Як долучитись: 
• Подати проект на конкурс «Бюджету 

участі». Брати участь в кампаніях агіта-
ції за проекти бюджету участі та голо-
сувати за проекти бюджету участі; 

• Ініціювати громадський моні- 
торинг виконання бюджету; 
• Відвідувати засідання бюд-

жетної комісії та сесій міської 
ради, на яких розглядають-

ся бюджетні питання.  

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

м. Новоукраїнка —16 858 мешканців
с. Звірівка — 496 мешканців
с. Новоолександрівка — 448 мешканців
с. Яблунівка  — 147 мешканців
с. Кам’яний Міст — 352 мешканці
с. Мар’янопіль — 188 мешканців

с. Єгорівка — 126 мешканців
с. Сотницька Балка — 74 мешканці
с. Арепівка — 45 мешканців
с. Воронівка — 281 мешканець
с. Улянівка — 115 мешканців
с. Схід — 7 мешканців

Бюджетний цикл

4 опорні школи
 і 4 філії

Населення:
Загальна кількість

 19 137

Працездатне 
населення:

 10614

Працевлаштоване 
населення: 

4709
За галузями:
СГ — 20 %; 

Промисловість —
11%

Промислових
 підприємств —10 

(підприємства добувної 
та промислової

галузей)

Протяжність доріг, 
що потребують 
капітального 

ремонту: 94 км 
Протяжність доріг, 

що потребують 
поточного ремонту: 

56 км

Дороги

Земля сільсько-
господарського 
призначення — 

29989,9 га

Дитячі садки — 5

На чому засновано бюджет нашої громади

Наша 
громада



Якою ми хочемо бачити нашу громаду 
Пріоритетами розвитку нашої громади на найближчі 10-ть років є: 

Як були враховані пропозиції громадян,  
подані до проекту бюджету на 2019 р. 

пропозиції громадян

1

1

1

1

Створення сприятливих умов для залучення  стратегічних  
інвесторів з новими конкурентоспроможними технологіями

Реконструкція очисних споруд по вул.Мокряка у м. Новоу-
країнка 

2

2

Розвиток підприємництва

Капітальний ремонт тротуару по вул. Миколи Вороного в м.Но-
воукраїнка

Розвиток дорожньої інфраструктури.

Завершення робіт встановленню мінікотельні на твердому 
паливі у міському будинку культури №1 в Новоукраїнці

Удосконалення системи водопостачання та водовідведення

Очищення та ремонт криниць громади

Ефективна комунікація громади з владою  
для виховання свідомості населення та підвищення  

рівня згуртованості громади

Капітальний  ремонт тротуару вул. Гагаріна у м. Новоукраїнка 

Зменшення енергетичної залежності

Грейдерування та поточний ремонт доріг

Покращення стану довкілля та рівня безпеки громади

Система санітарної очистки та благоустрій населених  
пунктів громади. Відновлення лісосмуг і зелених насаджень

Виділення коштів на проведення конкурсу міні-проектів  
розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної 

громади «Влада і громада – разом»

Система сучасної освіти та розвиток дошкільної освіти

Охорона здоров’я та пропаганда здорового способу життя

3

3

4

4

7

7

5

5

8

6

6

9

10

Мешканці  Новоукраїнської ОТГ приймали участь в громадських обговореннях, круглих 
столах для вироблення пріоритетів та надання пропозицій до проекту бюджету на 2019 рік. 

Після обговорення були включені до програми соціально-економічного розвитку та під-
тримані такі пропозиції:

Пропозиції щодо реконструкція вуличного освітлення враховані та будуть виконуватись  
в наступному році.



Доходи громади 2019 р.
14 1915,5 тис. грн

Видатки з бюджету
153 228,2 тис. грн

Трансферти
54 483,5 тис. грн

Власні доходи
87 432 тис. грн

Трансферти

Освітня 
субвенція

32 538 тис.грн

Податкові 
надходження
84 263,8 тис.грн

Неподаткові 
надходження
3 168,2 тис.грн

Медична 
субвенція

12 869,5 тис.грн

Додаткова 
дотація

6 464,8 тис.грн

інші субвенції
2 608,2 тис.грн

Податок 
на доходи 

фізичних осіб
48 312,3тис.грн

Акцизний 
податок

6 540,1 тис.грн

Єдиний 
податок

13 905,3 тис.грн

Податок 
на майно 

14 906,1 тис.грн

Доходи від власності 
та підприємницької 

діяльності
23,4 тис.грн

Власні надходження
 бюджетних установ 
1 868,2 тис.грн

Адміністративні збори 
та платежі, доходи
 від некомерційної 

господарської діяльності
1 116,2 тис.грн

Інші 
надходження 

160,4 тис.грн

Власні доходи

же

Освіта
98 171,2 тис.грн

Економічна 
діяльність
4 590,6 тис.грн

ЖКГ
8 881,9 тис.грн

Фізична
 культура і спорт

2 954 тис.грн

Культура
і мистецтво
4 959,8 тис.грн

Соц. захист та 
забезпечення

4 963 тис.грн

Управління
 громадою
14 878,7 тис.грн

Інші видатки
13829 тис.грн

Кожен мешканець нашої громади повинен чітко розуміти звідки беруться кошти в Новоу-
країнській ОТГ.

Доходи на 2019 рік по нашій громаді заплановані на рівні 141млн915тис.50грн.  
Більше половини від запланованої суми Новоукраїнська громада заробляє сама, за 

рахунок сплати податків та зборів (податки на доходи, земельний податок, єдиний податок, 
екологічний податок й інше). Найвагомішими є податок на доходи фізичних осіб, податок на 
майно, єдиний податок. 

Іншу частину коштів до гаманця громади передає держава, у вигляді дотацій та субвен-
цій. Як правило, ці кошти мають цільове спрямування –  фінансування освіти та медицини. 

Звідки в бюджеті гроші 



Куди ідуть гроші з бюджету

найбільші видатки з бюджету

Кошти із бюджету громади витрачаються на забезпечення надання послуг мешканцям 
громади (освітні, медичні, соціальні, адміністративні послуги та ін.), а також на підвищення 
рівня комфорту проживання населення у громаді (благоустрій населених пунктів, ремонті 
роботи, облаштування зон відпочинку та ін.).

Традиційно,  фінансування галузі «Освіта» є найзатратнішим і складає 61,4%. 

11 Освіта  26 877,5 тис. грн

на оплату праці

на оплату праці

на оплату енергоносіїв

на оплату енергоносіїв

інші видатки

інші видатки

15 854,1 тис.грн

Загаль-
ноосвітні 
заклади 978,2 тис грн

8 648 тис. грн

29,2 тис. грн

2 375,4 тис грн

82,6 тис. грн

Культура і мистецтво 1 090 тис. грн4

школа 
№ 6

13 459 
тис. грн

639 
учнів

4 224,9 
тис. грн

111 
учнів

6 727 
тис. грн

129
учнів

9 526 
тис. грн

398 
учнів

3 791
тис. грн

37 
учнів

3 410 
тис. грн

55 
учнів

9 247
тис. грн

298 
учнів

7 317
тис. грн

307 
учнів

21,7 
грн/учня

38,1
грн/учня

52,2 
грн/учня

23,9
грн/учня

102,5 
грн/учня 30,00

грн/учня

31,0 
грн/учня 25,8

грн/учня

школа 
№1

школа 
№ 3

Новоукраїн-
ський НВК 

№ 8

Воронівська 
філія НВК 

№8 

Мар’яно-
пільська 
філія НВК 

№8 

школа 
№ 4

Гімназія
«Лідер»

на оплату праці

на оплату енергоносіїв

інші видатки

3 191,8 тис. грн

47,2 тис. грн

191,5 тис. грн

2 Охорона здоров’я 0,0 тис грн
(фінансується районною державною адміністрацією)

Управління громадою 3 430,5 тис.грн3

дошкільні 
заклади

10 036
тис. грн

263
учнів

8 227
тис. грн

231
учнів

5 511,6 
тис. грн

78
учнів

1 022,3 
тис. грн

13 
учнів

683,3
тис. грн

14 
учнів

1 905
тис. грн

53
учнів

38,2 
грн/учня

35,6
грн/учня

70,7
грн/учня

78,6
грн/учня 48,8

грн/учня

35,9
грн/учня

Звірівська
філія ДНЗ

«Зернятко»

Воронівський 
ДНЗ 

«Сонечко»

ДНЗ
Барвінок
(філія ДНЗ 

«Зернятко»)

Новоукраїнський 
ДНЗ

«Зернятко»

Новоукраїнський 
ДНЗ № 1

«Ромашка»

Новоукраїнський 
ДНЗ №5

«Берізка»



Бюджет розвитку громади Влада і громада – разом
Бюджет розвитку громади на 2019 рік відповідає нашій спільній стратегії. За рахунок 

коштів бюджету розвитку громади ми першочергово реалізовуємо плани, що включені до 
Стратегії розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади . 

Вже третій рік в нашій громаді проводиться конкурс міні-проектів розвитку Новоукраїнсь-
кої міської об’єднаної територіальної громади «Влада і громада – разом» для громадських 
організацій, підприємців та мешканців громади. 

Проводиться інформаційна кампанія по залученню громадян до написання соціальних 
проектів. 

У квітні 2019 року конкурсі взяли участь 17 учасників. Переможцями у конкурсі визначено 
7 проектів учасників та 2 проекти резервні.1

1

5

2

2

6

3

3

7

4

4

8

9

Обладнання з системою  
управління освітленням

Активісти
Закупівля обладнання та тренажорів для 

приміщення, де будуде проходити лікуваль-
но-профілактичні заняття

Здорові діти - здорова нація 
Облаштування дитячого майданчику

Наше майбутнє 
Придбання та встановлення ігрового 

 комплексу, огорожі, лавок та пісочниць

SMARТ- подвір’я 
Облаштування літньої аудиторії, ігрової 

локації, еко-класу, міні-лабораторії

170 тис. грн

34 122 грн
Капітальний ремонт вул. Миколи Вороного 

м. Новоукраїнка

1 471 тис. грн

«Реконструкція очисних споруд» 

м. Новоукраїнка
580 тис. грн

66 289 грнВстановлення мінікотельні на твердому  
паливі у міському будинку культури №1

1 450 тис. грн

Реконструкія школи у с. Воронівка

Майданчик для мініфутболу 31 тис. грн

63 930 грн

123 тис. грн

Будівництво котельні у філії школи № 3

896 тис. грн

9 420 грн

Придбання основних засобів 1 586 тис. грн

Виготовлення нормативно-грошової  
оцінки землі 432.тис. грн

всього: 6 740,1 ТИС. Грн



Влада і громада – разом

всього: 434 847 ГРН 

ПРОПОЗИЦІЇ
ДО БЮДЖЕТУ Новоукраїнської ОТГ НА 2020 РІК

5

6

7

8

9

Щасливе дитинство 
Виготовлення спортивого обладнання,  

придбання дитячих каруселів та встанов-
лення усього обладнання 

«L.A.P.A.»
 Ремонт приміщення  та придбання ігротеки

Від козацьких старшин до спортивних вершин 
Придбання спортивного інвентарю  

для козацького двобою

Сквер «Мрія» 
Створення зони відпочинку (альтанки, лав-

ки, гойдалки, урни, освітлення)

Встановлення дитячого ігрового  
та спортивного майданчика

Розчищення території, 
 придбання дитячих каруселів  

та встановлення усього обладнання 

71 186 грн

99 000 грн

19 675 грн

31 740 грн

39 486 грн

Шановні жителі Новоукраїнської ОТГ! Впливай на місцеву бюджетну політику - надай 
свою пропозицію, яким чином повинні бути скеровані кошти бюджету громади в наступному 
році! Бюджет громади – це гроші громади, твої гроші!

Діапазон пропозицій до бюджету може бути широкий - ремонт дороги, встановлення 
освітлення чи дитячого майданчика на конкретній вулиці чи дворі, організація тематичного 
фестивалю для туристів, проведення заходів з популяризації енергозбереження тощо. Також 
це можуть бути вже підготовлені проекти, в аналогічних сферах.  Головне – щоб надана про-
позиція чи проект були в межах повноважень міської влади, чітко та конкретно сформульовані 
(за необхідності – з вказанням конкретних вулиць, будинків чи інших об’єктів нерухомості, назв 
установ чи організацій тощо). 

Всі зібрані пропозиції містян будуть систематизовані та скеровані до Новоукраїнської 
ради для врахування при підготовці проекту бюджету Новоукраїнської ОТГ на 2020 рік, а та-
кож оприлюднені.

1. ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ: 

2. ВІК: 

3. АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ: 

4. КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОШТА (ЗА БАЖАННЯМ): 

5. ПРОПОЗИЦІЯ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ (МОЖНА ДЕКІЛЬКА):



ДЯКУЄМО ЗА НАДАНУ ПРОПОЗИЦІЮ! 
ТВОЯ АКТИВНІСТЬ – ЄДИНА ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА НАЛЕЖНОГО 

ВИТРАЧАННЯ ТВОЇХ ГРОШЕЙ В БЮДЖЕТІ ГРОМАДИ!



 Бюджет 
для громадян Новоукраїнської ОТГ

Контактна інформація
Сайт Новоукраїнської міської ради: 

http://www.nu-rada.gov.ua/
Фінансове Управління 
Новоукраїнської ОТГ

Адреса: м.Новоукраїнка,
 вул.  Покровська, 70

час роботи:  пн-пт 8:00-17:00
e-mail: NOVOUKR_OTG@UKR.NET

контактні телефони:
 (0525) 12-17-47, (0525)12-15-64; 

ГР
ОМАДСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО

ЗА ПРОЗОРІ МIСЦЕВІ БЮДЖ
ЕТ

И
! 


