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Бюджет для громадян – це новий для України формат пояснення складних 
бюджетних питань. Ця брошура наочно показує, звідки беруться та куди йдуть гроші громади, на 
які сфери витрачається найбільше коштів, пріоритети розвитку громади на найближчі роки, за-
плановані заходи на досягнення цих пріоритетів.
Користуючись нагодою, закликаємо мешканців громади активно долучатись до 
бюджетного процесу, подавати свої пропозиції, ставити запитання.
Добробут нашої громади залежить від спільних зусиль влади і громади.

Євгеній Травянко, голова Арбузинської ОТГ
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Підготовка та друк цього видання стали можливими завдяки 
щирій підтримці американського народу, 
наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
 
Зміст є відповідальністю Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) 
і  не обов’язково відображає точку зору USAID чи уряду 
СпСполучених Штатів.

В БдГ вказані суми доходів і видатків станом на 01.01.2020р. - до 
початку пандемії COVID-19. У зв'язку  з заходами спрямованими на 
боротьбу з  пандемією бюджет нашої громади недоотримає 
близько 0,5 млн. гривень надходжень. Також частину коштів вже 
довелося спрямувати на боротьбу з коронавірусом. Тому є 
вірогідність того, що деякі із запланованих видатків можуть бути 
ннедофінансовані з цих причин.

Для розвитку нашої громади важлива небайдужість та активна 
участь кожного з нас. Тому щиро запрошуємо вас подати свої 
пропозиції до бюджету нашої громади на 2021 рік!

Пропозиції можна надіслати на електронну пошту selsovetarb@ukr.net 
або занести до селищної ради до приймальні Голови ОТГ!
Ми чекаємо на ваші пропозиції та наперед за них дякуємо!

ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ
   В цей час відбувається складання прогнозу 
   бюджету на наступні 3 роки 
Як долучитись: 
- Подавати пропозиції до прогнозу бюджету в управління 
та відділи; 
-- Подавати пропозиції безпосередньо до фінвідділу. 
Місцева рада також сама може організувати процес збору 
пропозицій до прогнозу бюджету від громадян; 
- Брати участь в експертних групах, дорадчих органах, 
наприклад, з питань врахування прогнозом довгострокових 
інфраструктурних проектів.  

СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ

СКЛАДАННЯ  БЮДЖЕТУ
РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 

ЗВІТУВАННЯ 

Бюджет для громадян – це спрощена, позбавлена технічної мови презентація комплексної інфор-
мації про бюджет. Бюджет для громадян доповнюється візуалізаціями, щоб спростити розуміння 
складних цифр.
Основна мета бюджету для громадян – зробити складну та технічну бюджетну інформацію до-
ступною для широкого кола осіб.
Бюджет для громадян допомагає зрозуміти бюджет своєї громади кожному громадянину, він до-
помагає 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 форму-
вання та витрачання бюджету своєї громади.
 

Що таке бюджет для громадян?

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ – це фінансовий план громади. В ньому визначається, звідки громада 
буде отримувати кошти, а також на що 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, затверджується рішенням місцевої ради.
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ – гроші та інші ресурси, виражені в грошах, які громада заробила сама, 
а 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 адміністративних послуг, кошти, які самостійно заробили 
бюджетні установи, трансферти).
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ – кошти, що витрачаються на цілі та заходи, які заплановані в бюджеті. 
Видатки можуть бути поточні та капітальні.
ТРАНСФЕРТИ – це кошти, які безоплатно та безповоротно передаються з одного 
ббюджету до іншого. До трансфертів відносяться дотації та субвенції.
СУБВЕНЦІЇ – це форма грошової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам, 
яка призначена для конкретно визначеної цілі/цілей.
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 повноцінної роботи державних установ.
ККошти загального фонду витрачаються 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, фізичної культури і спорту (дитячо-юнацька спортивна школа, 
заходи та змагання різного характеру).
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД – це окремий фонд, кошти якого мають цільове спрямування. 
Основну частину спеціального фонду формують бюджет розвитку та власні 
наднадходження установ, які вони отримують від надання послуг (від оренди приміщень, 
реалізації майна, харчування дітей), а також інші ресурси, наприклад, гранти від 
міжнародних організацій, благодійні внески, дарунки від юридичних та фізичних осіб.
БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ – кошти, які витрачаються на капітальне будівництво, реалізацію 
інвестиційних проєктів, 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.

Бюджетна термінологія

РОЗГЛЯД ТА
ПРИЙНЯТТЯ
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БЮДЖЕТУ 

ЗВІТУВАННЯ 
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Після процесу об’єднання населених пунктів в Арбузинську ОТГ громада 
перейняла на себе не всі повноваження в сфері освіти, медицини, соціального 
захисту, культури. Утримання частини закладів, які надають послуги в цих сферах, 
залишилось за районними відділами.
Задля того, щоб мешканці нашої громади могли користуватись цими послугами, 
громада перераховує частину коштів в районний бюджет.
ССтруктура витрачання трансфертів

Трансферти:
передані власні доходи до районного бюджету, в т.ч.:
на утримання закладів соціального захисту (Центр СССДМ, 
Тер.центр соц. захисту, Центр реабілітації дітей-інвалідів) 
та виконання програми "Турбота"
на утримання закладів освіти (БТШ, ДМШ)
на на утримання закладів охорони здоров"я (ПМСД, ЦРЛ)
передана медична субвенція до районного бюджету
передана освітня субвенція до районного бюджету
на утримання закладів культури (ЦБС, ЦБ)
передана додаткова дотація до районного бюджету
заходи на  запобігання та ліквідіцію надзвичайних ситуацій
районний трудовий архів

11 171,1
8 229,1

3 903,8
1 992,8
1 457,1
1 422,7
1 381 383,2
766
136,1
56,5
52,9
тис.грн



НА ЧОМУ ЗАСНОВАНО БЮДЖЕТ НАШОЇ ГРОМАДИ ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ

ГРОШІ, ЯКІ ОТРИМУЄ ГРОМАДА ВІД ДЕРЖАВИ

ВЛАСНІ ДОХОДИ ГРОМАДИ

КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ

НАЙБІЛЬШІ ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ

ВИДАТКИ В СФЕРІ ОСВІТИ

ВИДАТКИ НА 
ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ 

ВИДАТКИ НА 
ЗАГАЛЬНУ ОСВІТУ 

25,7
ВИДАТКИ НА 

ОДНОГО ВИХОВАНЦЯ
(тис.грн)

вихованці вихованці

всього 
видатків
на заклад

6 589,5
тис.грн

256

АРБУЗИНСЬКА 
ЗОШ №1 

22,7
ВИДАТКИ НА 

ОДНОГО ВИХОВАНЦЯ
(тис.грн)

всього 
видатків
на заклад

11 859,5
тис.грн

522

АРБУЗИНСЬКА 
ЗОШ №2

40,9
ВИДАТКИ НА 

ОДНОГО ВИХОВАНЦЯ
(тис.грн)

всього 
видатків
на заклад

5 558,4
тис.грн

136

НОВОКРАСНЕНСЬКА
ЗОШ

27,6
ВИДАТКИ НА 

ОДНОГО ВИХОВАНЦЯ
(тис.грн)

вихованці

всього 
видатків
на заклад

1 873,9
тис.грн

68

КАВУНІВСЬКА
ЗОШ

вихованці вихованці

вихованці

29,3
ВИДАТКИ НА 

ОДНОГО ВИХОВАНЦЯ
(тис.грн)

всього 
видатків
на заклад

7 499
тис.грн

256

НВК 
"ПРОЛІСОК"

41,6
ВИДАТКИ НА 

ОДНОГО ВИХОВАНЦЯ
(тис.грн)

всього 
видатків
на заклад

1 413,9
тис.грн

34

ДНЗ 
"МАЛЯТКО"

62,5
ВИДАТКИ НА 

ОДНОГО ВИХОВАНЦЯ
(тис.грн)

вихованці

всього 
видатків
на заклад

874,8
тис.грн

14

ДНЗ 
"ДЗВІНОЧОК"

ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ ГРОМАДУ

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.

Пріоритетами розвитку нашої громади на найближчі 8 років є: 

Створення сприятливих умов для економічного 
розвитку в громадіПріоритет 1

Пріоритет 2

Пріоритет 3

Пріоритет 4

Покращення умов життя на території громади

Розвиток інфраструктури для надання суспільних послуг

Пріоритет 5 Створення молодіжного простору

Забезпечення надання мешканцям послуг високої якості

Доходи місцевих бюджетів умовно поділяють на власні (ті, які громада може 
«заробити») та передані (ті, які місцевим бюджетам передають з державного 
бюджету на безповоротній основі). 55% всіх надходжень становлять власні доходи, 
а 45% – кошти від держави.
Основними видами доходів для нашої громади є: податок на доходи фізичних осіб, 
єдиний податок, податок на майно, неподаткові надходження (плата 
за адмініза адміністративні послуги, штрафи тощо), акцизний податок та інші.

Найбільше коштів витрачається на забезпечення діяльності галузей освіти, 
житлово-комунального господарства, управління громадою, трансферти до 
Арбузинського районного бюджету.

Задля досягнення стратегічних цілей 
розвитку в громаді працюють 
цільові програми, в яких 
заплановані ззаплановані заходи, а їхнє 
виконання фінансується з 
селищного бюджету 
громади.

Основними видатками 
громади за 
галузями є:

ДОХОДИ ГРОМАДИ

Освітня субвенція
Базова дотація
Додаткова дотація
Медична субвенція
Субвенція з Арбузинського районного бюджету
Всього

ОСВІТА
ВСЬОГО:

36 836,5

ОХОРОНА
ЗДОРОВ'Я
ВСЬОГО:

6 314,6

УПРАВЛІННЯ
ГРОМАДОЮ
ВСЬОГО:

5 394,7

Ж\К
ГОСПОДАРСТВО

ВСЬОГО:

2 359,9

ФІЗИЧНА
КУЛЬТУРА
ВСЬОГО:

1 170,0

19 473,8

2 858,7

1 664,0

1 422,7

289,2

25 708,4

Трансферти

Всього:

25 708,4тис.грн

тис.грн

тис.грн

тис.грн

32 358,2

58 066,6



 







Галузі діяльності підприємств
сільське господарство, 

переробка с\г. продукції, торгівля
Промислові підприємства громади
1 – Арбузинська харчосмакова фабрика

Власні доходи

ВСЬОГО

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 30 531,4  тис.грн

 тис.грн

 тис.грн

 тис.грн

 тис.грн

 тис.грн

 тис.грн

 тис.грн

 тис.грн

 тис.грн  тис.грн

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 1 826,8

32 358,2

 тис.грн

тис.грн

Податок на доходи фізичних осіб
Єдиний податок
Податок на майно 
Акцизний податок
Екологічний податок
Податок на прибуток підприємств
РРентна плата

Власні надходження бюджетних установ
Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної г\д
Інші надходження

1 586,5

222,3
18

18 526,2
8 451,3
3 154,8
372
21,7
5
0,0,4

36 836,5
тис.грн

ОСВІТА
11 171,1
тис.грн

ТРАНСФЕРТИ

2 359,9
тис.грн

Ж/К
ГОСПОДАРСТВО

5 394,7
тис.грн

УПРАВЛІННЯ
ГРОМАДОЮ

76,8
тис.грн

ІНШІ ВИДАТКИ

1 170,0
тис.грн

ФІЗ.КУЛЬТ.
І СПОРТ

647,0
тис.грн

КУЛЬТУРА І 
МИСТЕЦТВО

410,6
тис.грн

СОЦ.ЗАХИСТ ТА 
СОЦ.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Всього:

58 066,6
ТИС.ГРН


