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Підготовка та друк цього видання стали можливими завдяки щирій 
підтримці американського народу, наданій через Агенство США з між-
народного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Глобал Ком’юнітіз 
(Global Communities) і не обов’язково відображає точку зору USAID чи 
уряду Сполучених Штатів.



Шановні жителі нашої Великоко-
панівської об’єднаної територіальної 
громади!

В своїй роботі, ми керуємося потреба-
ми жителів нашої громади. 

Для реалізації потреб всіх сфер жит-
тєдіяльності ми використовуємо кошти з 
місцевого та державного бюджету.  

Разом з тим, ми намагаємося йти в ногу 
з часом та вдосконалювати роботу ради, в 
тому числі розвивати демократичні прин-
ципи. Для цього,  ми забезпечуємо вас 
всією необхідною інформаціє щодо нашої 
роботи. 

 «Бюджет для громадян» на 2019 рік, 
який ви тримаєте зараз в руках, ми роз-

робили вперше цього року з метою впро-
вадження відкритості та доступності бюд-
жетної інформації, оскільки нам важливо 
почути ваші пропозиції та залучити вас як 
активних учасників діалогу з владою.

В документі, ми намагалися забезпечи-
ти подачу інформації про бюджет грома-
ди доступною мовою для різних цільових 
груп, що проживають в нашій громаді. 
Цей крок допоможе залучити населення 
до прийняття рішень та сприятиме зро-
станню ефективності бюджетних витрат 
відповідно до потреб та напрямків грома-
ди.

З повагою, 
Великокопанівська сільська рада

ВСТУП

Бюджет для громадян, який Ви тримаєте у 
руках, – це спрощена, позбавлена технічної 
мови презентація інформації про бюджет гро-
мади. 

Бюджет для громадян створений, щоб зро-
бити складну та технічну бюджетну інформа-
цію доступною Вам і Вашим друзям, колегам, 
родині.

Бюджет для громадян допомагає зрозуміти 
бюджет громади і побачити своє місце в ньо-

му. Він нагадує, що бюджет громади - це ко-
шти 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 гро-
мадян. 

Також важливо, що бюджет для громадян 
демонструє можливості для кожного мешкан-
ця громади впливати на формування та ви-
трачання бюджету своєї громади.

Що таке бюджет для громадян?

ТЕРМІНОЛОГІЯ
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БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ



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

На чому засновано бюджет нашої громади
НАША ГРОМАДА



ПРІОРІТЕТИ НАДХОДЖЕННЯ

До неподаткових надходжень відносяться ад-
міністративні збори та платежі, державне мито, 
надходження від штрафів та фінансових санкцій 
тощо. 

Загальний бюджет нашої громади складає   49 
млн.  854 тис. 321грн. з яких більшу частину ста-

новлять трансферти, а це 71 % від загального об-
сягу сільського бюджету. Офіційні трансфери з 
державного бюджету складають  35 млн.  45 тис.  
500 грн., з обласного бюджету - 2 млн. 316 тис. 
600 грн., власні надходження громади становлять 
14 млн. 529 тис.  500 грн.



ВЛАСНІ ДОХОДИ ВИДАТКИ



Шановні жителі! 
Великокопанівська сільська рада завжди 

відкрита до діалогу, а тому, якщо у вас вини-
кають додаткові запитання з питань бюджету 
або маєте пропозиції до розподілу бюджетних 
коштів ви можете звернутись за відповідними 
контактами:  

Адреса: 75131, Херсонська обл., Олеш-
ківський район, с.Великі Копані, вул. Карла 
Маркса, буд. 79

Час роботи: пн-пт 8:00-17:00
E-Mail адреса: rada_kopani@ukr.net
Контактні телефони: (05542) 48-3-50

Контактна інформація


