
Зміст є відповідальністю Глобал Ком'юнітіз 
(Global Communities) і не обов'язково відображає 

точку зору USAID чи уряду Сполучених Штатів.

Підготовка та друк цього видання стали можливими 
завдяки щирій підтримці американського народу, наданій 

через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). 

Бюджет 
для Громадян 

Покровська ОТГ 2019



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

Також важливо, що бюджет для громадян демонструє 
можливості для кожного мешканця громади впливати на 
формування та витрачання бюджету своєї громади. 

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

Бюджет для громадян допомагає зрозуміти бюджет громади 
і побачити 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. 

Бюджет для громадян Покровської ОТГ створений 
для того, щоб жителі громади мали змогу зрозуміти, 
як формується бюджет громади, як витрачаються кошти 
громади, та як визначаються їх пріоритети. Кінцевою 
метою створення та поширення Бюджету для громадян 
Покровської ОТГ вбачається підвищення прозорості 
бюджетного процесу та зацікавленість громадян 
в участі в ньому. 

Що таке бюджет для громадян?

Шановні жителі 
Покровської громади! 

Вже стигне у рясних полях! 

Навік оспіваний в піснях.
Наш край легендами сповитий, 

І колос, золотом налитий,

Славну козацьку перемогу, 

Покровщина, в громаді ти і я! 

Здобув Сірко наш отаман 
На честь Пречистої Марії

Покровщина, моя родина.

Покровським краєм землі ці нарік він сам! 

Розквітай в добрі і шані Україна! 

До успіху ми будем йти! 
Зробити все можливе треба, 
Заради славної мети! 

І ми плекаємо надію, 

Покровщина, свята моя земля!

Покровщина – наш рідний дім!
У нас могутній дух єднання! 

Щоб краще жити було в нім!
І кожен зробить щось старанно, 

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

Доходи бюджету – гроші та інші ресурси, які громада 
заробила сама, а також отримала від держави як для 
конкретних цілей, так і без конкретного призначення. Доходи 
бюджету формуються з податків та зборів, неподаткових 
надходжень (наприклад, кошти, отримані за надання адмі-
ністративних послуг, кошти, які самостійно заробили бюджетні 
установи, трансферти). 

Місцевий бюджет – це фінансовий план громади. В ньому 
визначається звідки громада буде отримувати кошти, а також на 
що витрачати. Бюджет громади формується та управляєть-ся 
на основі Бюджетного кодексу України. Це означає, що іс-нують 
чіткі правила, звідки в якому порядку громада отримує кошти в 
свій бюджет, а також куди вона може витрачати кошти бюджету. 
Бюджет та зміни до нього затверджується рішенням місцевої 
ради. 

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 на виконання конкретних повноважень, які деле-
говані 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 місь-
кого в обласний бюджет.

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 будів-
ництво, модернізацію та ремонт доріг, шкіл, садочків, ам-
булаторій, клубів. 

Дотації – кошти, які виділяються з бюджету вищого рівня 
для того, щоб досягти рівних доходів населення у всіх на-
селених пунктах.

Загальний фонд – це кошти, передбачені для повноцінної 
роботи державних установ. Кошти загального фонду витра-
чаються переважно на виплати заробітної плати та оплату 
енергоносіїв, задля утримання установ освіти (дитячі садки, 
школи, позашкільні заклади), культури (будинки культури, 
клуби, бібліотеки, музеї), медицини (ФАПи, амбулаторії), 
соціального захисту населення, фізичної̈ культури і спорту 
(дитячо-юнацька спортивна школа, заходи на змагання різного 
характеру

Спеціальний фонд – це окремий фонд, кошти якого мають 
цільове спрямування. Основну частину спеціального фонду 
формують бюджет розвитку та власні надходження установ, які 
вони отримують від надання послуг (від оренди приміщень, 
реалізації̈майна, харчування дітей̆), а також інші ресурси, 
наприклад гранти від міжнародних організацій̆, благодійні 
внески, дарунки від юридичних та фізичних осіб. 

Бюджетна термінологія
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Бюджетний цикл

Прогноз бюджету робиться на 3 роки – плановий (тобто, той, на який плануємо бюджет) і 2 наступні роки. Разом 3. 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. 

Складання прогнозу бюджету1
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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, опри-люднюються на сайті ради. 

Звітування про виконання бюджету5

3 Розгляд та затвердження бюджету

Складання бюджету

На цій стадії загальнодержавні органи подають розрахунки міжбюджетних трансфертів. Місцеві органи влади разом з розпо-
рядниками бюджетних коштів, наприклад 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 бюджету оприлюднюється на сайті ради. 

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 зат-
вердження 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. 
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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-те березня наступного року. Місцева рада повинна широко анонсувати захід, на якому буде представ-
лятись звіт про виконання бюджету, та запрошувати громадськість відвідати його. 
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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, опри-люднюються на сайті ради. 

Звітування про виконання бюджету5

3 Розгляд та затвердження бюджету

Складання бюджету

На цій стадії загальнодержавні органи подають розрахунки міжбюджетних трансфертів. Місцеві органи влади разом з розпо-
рядниками бюджетних коштів, наприклад 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 
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Виконання бюджету
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виникати необхідність внесення змін в нього. Всі зміни проходять окрему процедуру від розгляду бюджетною комісією ради і до зат-
вердження 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. 
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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-те березня наступного року. Місцева рада повинна широко анонсувати захід, на якому буде представ-
лятись звіт про виконання бюджету, та запрошувати громадськість відвідати його. 



Як можна впливати на бюджет своєї громади

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

v Подавати пропозиції до прогнозу бюджету в управління та відділи – звичайним листом поштою чи електронним; 

v 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; 

Як долучитись: 

v Брати участь в експертних групах, дорадчих органах, наприклад, з питань врахування прогнозом довгострокових інфраструкт-
урних проектів.  

1. Липень-вересень
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5. Січень-15 березня 

2. Травень-жовтень 

v Подавати пропозиції до бюджету депутатам; 

v Подавати пропозиції безпосередньо до місцевої ради. 
Місцева рада також сама може організувати процес збору 
пропозицій до бюджету від громадян; 

Як долучитись: 

В цей час відбувається складання бюджету на наступний рік. 

v Брати участь в експертних групах, дорадчих органах, 
наприклад, з питань врахування бюджетом гендерних 
аспектів.  

3.Листопад-25 грудня

v Сприяти поширенню прийнятого рішення про бюджет, 
а також Бюджету для громадян – розповсюджувати ці 
документи електронно, обговорювати їх з колегами чи 
знайомими. 

v Взяти участь в бюджетних слуханнях та висловлювати свої 
пропозиції до проекту бюджету. Слухання може ініціювати 
рада або громадяни самостійно; 

v Відвідувати засідання бюджетної комісії, виконавчого ко-
мітету та сесії ради; 

v Допомагати фінансистам в створенні Бюджету для громадян;

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

Як долучитись: 

4. Січень-грудень

v Відвідати сесію, на якій звіт про виконання бюджету зат-
верджується.

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

Як долучитись: 

v Подати проект на конкурс «Бюджету участі». Брати участь 
в кампаніях агітації за проекти бюджету участі та голосувати 
за проекти бюджету участі; 

v Ініціювати громадський моніторинг виконання бюджету; 

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

Як долучитись: 

v Ініціювати громадський аудит виконаного бюджету: як по 
окремих напрямках (наприклад, щодо гендерної орієнто-
ваності чи освіти), такі всього бюджету в цілому.  

v Взяти участь в обговоренні звіту про виконання бюджету під 
час його публічного представлення;

v Відвідати сесії, на якій звіт про виконання бюджету зат-
верджується; 
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На чому засновано бюджет нашої громади

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-еко-
номічний стан громади і є основою, на якій формується 
бюджет. 

Населення громади 

Працездатне населення

ОСОБИ

9 871 осіб

Працевлаштоване населення – 3 160 осіб
Зайняті особи – 8 725 осіб

Кількість внутрішньо-переміщених осіб – 1 007 осіб

Кількість емігрантів – 56 осіб

Кількість імігрантів – 54 особи

Наша громада зараз

Чоловіків
7 578

Жінок
9 261

16 839

Чоловіків – 4 541 осіб
Жінок – 5 330 осіб

Промислові підприємства громади

Приватне підприємство 
виробнича фірма «ЕМАЛЬ»
ТОВ "ЛАКХІМ"

Всього – 2 шт

Всього – 44 031,9 га

Сільськогосподарського 
призначення – 39 346,8 га

Земля

Загальна протяжність – 216,2 км

Потребують капітального 
ремонту – 100 км 

Потребують поточного 
ремонту – 76 км

Стан доріг в громаді

Заклади 
вищої освіти – 1

Дитячі садки 
громади – 6

Школи 
громади – 5

Заклади 
культури – 13 

Пріоритети розвитку 
нашої громади на 
найближчі 10 років Підвищення якості 

освіти, культури

Підтримка спортивної 
активності мешканців

Підвищення соціальної 
захищеності громадян

Відкритість діяльності 
органів влади

Забезпечення мешканцям 
здорових та безпечних умов 
життя, охорона довкілля

Створення умов для 
залучення інвесторів

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

Були підтримані:

1. Капітальний ремонт 
мережі вуличного освітлення 
в смт Покровське (від 
громадянки Власової Н.В.)

2. Будівництво стадіону на 
території с. Романки (від 
громадянина Григоренка В.В.)

3. Капітальний ремонт 
мережі вуличного освітлення 
в с. Романки (від громадянина 
Пазія А.І.)

4. Капітальний ремонт мережі 
вуличного освітлення в с. 
Олександрівка по вул. Миру 
(від громадянки Ольховик Н.П.)

5. Капітальний ремонт 
мережі вуличного освітлення 
в с. Чорненкове (від депутата 
Дрогобецького М.М.)

6. Капітальний ремонт
мережі вуличного освітлення 
в с. Писанці (від громадянки 
Герасименко Н.В.)

Ці пропозиції враховано при 
визначенні об’єктів, що будуть 
фінансуватися за рахунок 
коштів з державного бюджету 
на розвиток інфраструктури.

Не були підтримані: 

Пропозицію не було 
враховано через обмеженість
фінансового ресурсу бюджету
громади,але взято до уваги 
на перспективу.

Якою ми хочемо бачити нашу громаду 

Пріоритет 1

Пріоритет 2

Пріоритет 3 Пріоритет 5

Пріоритет 6Пріоритет 4

Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Миру в с. Левадне.
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2. Будівництво стадіону на 
території с. Романки (від 
громадянина Григоренка В.В.)

3. Капітальний ремонт 
мережі вуличного освітлення 
в с. Романки (від громадянина 
Пазія А.І.)

4. Капітальний ремонт мережі 
вуличного освітлення в с. 
Олександрівка по вул. Миру 
(від громадянки Ольховик Н.П.)

5. Капітальний ремонт 
мережі вуличного освітлення 
в с. Чорненкове (від депутата 
Дрогобецького М.М.)

6. Капітальний ремонт
мережі вуличного освітлення 
в с. Писанці (від громадянки 
Герасименко Н.В.)

Ці пропозиції враховано при 
визначенні об’єктів, що будуть 
фінансуватися за рахунок 
коштів з державного бюджету 
на розвиток інфраструктури.

Не були підтримані: 

Пропозицію не було 
враховано через обмеженість
фінансового ресурсу бюджету
громади,але взято до уваги 
на перспективу.

Якою ми хочемо бачити нашу громаду 

Пріоритет 1

Пріоритет 2

Пріоритет 3 Пріоритет 5

Пріоритет 6Пріоритет 4

Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Миру в с. Левадне.



нрг .сит 4,848 94 – итрефснарТ

Власні доходи – 66 715,4 тис. грн

116 563,8
Доходи громади 2019

Освітня субвенція 
32 335,1 тис. грн

Медична субвенція 
11 526,0 тис. грн

Базова дотація
2 399,3 тис. грн

Дотація з місцевого бюджету на  
утримання закладів освіти 
1 744,4 тис. грн

Податкові надходження (всього)
62 903,8 тис. грн

Податок на доходи фізичних осіб
37 021 тис. грн

Акцизний податок
7 359 тис. грн

Рентна плата
11 тис. грн

Податок на майно 
6 207 тис. грн

Єдиний податок
12 301,5 тис. грн

Екологічний податок
4,3 тис. грн

Неподаткові надходження (всього)
3 811,6 тис. грн

Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної госпо-
дарської діяльності
837,7 тис. грн

Власні надходження бюджетних 
установ
2 874,3 тис. грн

Інші 
99,6 тис. грн

Власні доходи громадиТрансферти

Звідки в бюджеті гроші

Субвенції з місцевих бюджетів 
1 843,6 тис. грн

Освіта
73 659,5 тис. грн

Оплата праці
49 852,8 тис. грн

Оплата енергоносіїв
8 051,7 тис. грн

Інші видатки
15 755 тис. грн

Оплата праці
8 632,6 тис. грн

Оплата енергоносіїв
651,6 тис. грн

Інші видатки
3 083,5 тис. грн

Управління громадою
12 367,7 тис. грн

Освіта
73 659,5 тис. грн

Інші видатки
16 881,5 тис. грн

Управління громадою
12 367,7 тис. грн

Культура і мистецтво
6 508,2 тис. грн

Економічна діяльність
5 208,7 тис. грн

Житлово – комунальне 
господарство 
3 827 тис. грн

Соціальний захист 
та соціальне забезпечення
1 945,1 тис. грн

Фізична культура і спорт
1 585,1 тис. грн

121 982,8
Витрати громади 2019

Структура видатківНайбільші видаткиВидатки на освіту

9 474,8 24,3

3

2
1

3

2
1

Кількість учнів
Всього видатків 
на заклад, тис. грн

Видатки на одного 
учня, тис. грн

Покровська ЗОШ № 2
389

ЗОШ № 1 "Покровська гімназія"
376 10 164,7 27,0

Братський НВК 
167 5 196,7 31,1

НВК Покровський ліцей
690 2 152,1 31,1

Коломійцівська ЗОШ 
121 4 401,4 36,3

Філія № 3 Водянська ЗОШ опорної 
школи "Покровський ліцей" 

39 2 060,5 52,8

Філія № 2 Покровська ЗОШ 
опорної школи "Покровський ліцей"

41 2 571,6 62,7

Філія № 1 - Романківська ЗОШ 
опорної школи "Покровський ліцей"

15 1 549,0 103,2

Куди ідуть гроші з бюджету
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Куди ідуть гроші з бюджету
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Проекти-переможці Громадського бюджету 2018

Підтримка здорового життя дитини шляхом капітального 
ремонту харчоблоку в КЗДО №1 "Орлятко"
199,02 тис. грн

Дитячий майданчик-поліпшення якості життя 
сімей з дітьми в селі Андріївка
50 тис. грн

Сучасній школі – сучасний кабінет біології
49,2 тис. грн

Сучасна шкільна кімната – запорука повноцінного 
і якісного навчання
48,76 тис. грн

Створення комфортних умов для підростаючого 
покоління закладу освіти с. Коломійці
46,2 тис. грн

Сучасним учням – сучасні мультимедіа як інструмент 
пізнання на різних уроках
33 тис. грн

Бюджет розвитку громади на 2019 рік

Реконструкція водяного опалення з улаштуванням 
котельні Братський навчально-виховний комплекс 
2387,8 тис. грн 

Реконструкція будівлі під ЦНАП по вул.Соборна,116 
смт Покровське
2095,2 тис. грн

Передача капітального трансферту КП "Покровське 
водопровідно-каналізаційне господарство" 
1894,7 тис. грн

Капітальний ремонт харчоблоку в КЗДО №1 "ОРЛЯТКО"
199 тис. грн

Придбання котла для Покровської ЗОШ № 2
82 тис. грн

Капітальний ремонт покрівлі будівлі Покровської ЗОШ № 2 
69,6 тис. грн

Дитячий майданчик-поліпшення якості життя 
сімей з дітьми в селі Андріївка
50 тис. грн

Обладнання для кабінету біології Коломійцівська ЗОШ
49,2 тис. грн

Придбання обладнання та меблів для органів 
місцевого самоврядування
41 тис. грн

Придбання дитячо-спортивного майданчика в с.Отрадне
36,8 тис. грн

Мультимедійне обладнання Коломійцівська ЗОШ 
33 тис. грн

Обладнання для Коломійцівської 
ЗОШ 
15 тис. грн

вул. Центральна, 20, смт Покровське, 
Покровський район, Дніпропетровської області

info@pokr.otg.dp.gov.ua

Для отримання додаткової інформації з бюджетних питань 
можете звертатися до Фінансово-економічного відділу 
Виконавчого комітету Покровської селищної ради 

(05638) 2-14-32

Довідки щодо процедури розгляду бюджету громади можна 
отримати у Відділі загально-організаційного забезпечення 
Виконавчого комітету Покровської селищної ради

(05638) 2-12-42 
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