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Підготовка та друк цього видання стали можливими в рамках реалізації проєкту 
«Децентралізація приносить прозорість та ефективність в медицині та освіті 
(ДІЄМО)». Зміст є відповідальністю Глобал Ком’юнітіз (GlobalCommunities) 

і не обов’язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРОМАДЯН
ВИЖНИЦЬКОЇ ОТГ 2020 РІК



Шановні жителі Вижницької міської терито

ріальної громади! Кожне місто, кожна грома

да має свій власний бюджет – хто більший, хто 

менший. Незалежно від розміру бюджету ко

штів все одно на все відразу не вистачає, тому 

надзвичайно важливо, аби у процесі підготов

ки та виконання бюджету відкрито приймалися 

рішення. Це можливо тільки тоді, коли громада 

буде контролювати весь процес використання 

власних бюджетних коштів! Ми представляємо 

Вам це видання для того, щоб в простій і доступній формі розповісти, звідки бе

руться кошти в нашому бюджеті та на що витрачаються. Щиро сподіваюся на 

Ваше розуміння та підтримку!

Завжди Ваш міський голова Олексій Чепіль!

Бюджет для громадян, який Ви тримаєте у руках, – це спрощена, позбав

лена технічної мови презентація інформації про бюджет громади. 

Бюджет для громадян створений, щоб зробити складну та технічну 

 бюджетну інформацію доступною Вам і Вашим друзям, колегам, родині.

Бюджет для громадян допомагає зрозуміти бюджет громади і побачити 

своє місце в ньому. Він нагадує, що бюджет громади – це кошти всіх її меш

канців, 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 кож

ного мешканця громади впливати на формування та витрачання бюджету 

своєї громади. 

ВСТУП

ЩО ТАКЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРОМАДЯН?



БЮДЖЕТНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

Місцевий бюджет – це фінансовий план громади. В ньому визначаєть

ся, 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 грома

да отримує кошти в свій бюджет, а також куди вона може їх витрачати. Бюд

жет, а також зміни до нього, затверджуються рішенням місцевої ради. 

Доходи бюджету – гроші, які громада заробила сама, а також отримала 

від держави. Доходи бюджету формуються з податків та зборів, неподатко

вих надходжень (наприклад, кошти, отримані за надання адміністративних 

послуг, кошти, які самостійно заробили бюджетні установи). 

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 державою. Ці 

кошти можна використовувати лише за певним призначенням. Приклади суб

венцій – інфраструктурна, медична, освітня. Субвенції також можуть переда

ватися з одного місцевого бюджету іншому. Наприклад, передача коштів ра

йонній лікарні на лікування жителів громади  з селищного в районний  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 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 (дитячоюнаць

ка 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 організацій. 

Бюджет розвитку – кошти, які витрачаються на капітальне будівництво, 

реалізацію інвестиційних проєктів, капітальний ремонт та реконструкцію 

об’єктів соціальнокультурної сфери і житловокомунального господарства 

тощо. Тобто на будівництво, модернізацію та ремонт доріг, шкіл, садочків, ам

булаторій, клубів. 



БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ

Бюджет – це ключовий інструмент для управління громадою, а також втілен
ня в життя пріоритетів та цілей розвитку громади. Дії органу місцевого самовря
дування по управлінню бюджетом громади на 1 рік умовно можуть бути розділені 
на декілька стадій і займають більше часу, ніж 1 календарний рік. Період управ
ління бюджетом на один рік називається бюджетним циклом і включає 5 ста
дій: складання прогнозу бюджету, складання проєкту бюджету, розгляд проєкту 
бюджету та його затвердження, реалізація прийнятого бюджету і, насамкінець, 
звітування про результати виконання бюджету за рік.  Один бюджетний цикл за
ймає більше, ніж півтора  календарних роки. Завершення одного бюджетного 
циклу фактично накладається на початок вже наступного бюджетного циклу.

Складання прогнозу бюджету. Прогноз бюджету робиться на 3 роки – пла
новий (тобто той, на який плануємо бюджет) і 2 наступні роки. 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 витрачатимуть
ся гроші з зібраних податків. Прогноз оприлюднюється на сайті ради та прийма
ється на сесії не пізніше 1 вересня. 

Складання бюджету. На цій стадії загальнодержавні органи подають розра
хунки міжбюджетних трансфертів.  Місцеві органи влади разом з розпорядниками 
бюджетних коштів, наприклад, відділом освіти, розробляють та подають бюджетні 
запити. На основі поданих розрахунків міжбюджетних трансфертів та бюджетних 
запитів вже відбувається розробка проєкту рішення про місцевий бюджет. Попе
редній проєкт бюджету оприлюднюється на сайті ради. 

Розгляд та затвердження бюджету. Попередній проєкт рішення про бю
джет обговорюється та затверджується на засіданні постійної комісії місцевої 
ради, яка відповідає за питання бюджету. Далі проєкт рішення передається на 
розгляд виконавчого комітету, який також повинен його затвердити. Проєкт бю
джету розглядається та затверджується на сесії місцевої ради. Рішення про за
твердження бюджету приймається не пізніше, ніж 25 грудня. Після прийняття рі
шення та бюджет оприлюднюються на сайті ради. 

Виконання бюджету. Саме на цьому етапі здійснюються всі витрати та зби
раються 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 затвердження на сесії ради. Окрім того, 
законодавством встановлено обов’язок щоквартального звітування про вико
нання бюджету, що також передбачає затвердження квартальних звітів окреми
ми рішеннями ради по завершенню кожного кварталу. 

Звітування про виконання бюджету. По завершенню року, для якого вико
нувався 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. За
тверджений звіт оприлюднюється на сайті ради. Окрім того, бюджетне законо
давство встановлює обов’язкову вимогу проведення публічного звітування про 
виконання бюджету. Публічне представлення звіту про виконання бюджету по
винно відбутись не пізніше 15го березня наступного року. Місцева рада повин
на широко анонсувати захід, на якому буде представлятись звіт про виконання 
бюджету, та запрошувати громадськість відвідати його. 





НА ЧОМУ ЗАСНОВАНО БЮДЖЕТ НАШОЇ ГРОМАДИ

НАША ГРОМАДА ЗАРАЗ

ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ ГРОМАДУ 

Будьякий бюджет не створюється у вакуумі. Основою для складання бюджету 
є стан соціальноекономічного розвитку громади. Окрім того, бюджет є інстру
ментом досягнення стратегічних цілей, які визначила для себе громада. 

Стратегічні цілі розвитку громади та соціальноекономічний стан громади і є 
основою, на якій формується бюджет.

Пріоритетами розвитку нашої громади на найближчі 10 років:



ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ

Бюджет нашої громади у цьому році становить більше 137 млн грн. Доходи 
нашого бюджету складаються з власних доходів та трансфертів з інших бюдже
тів. Частка наших доходів становить 44 %, серед яких найбільшим джерелом на
повнення бюджету є податок на доходи фізичних осіб – більше 32 млн грн, єди
ний податок – 9,5 млн грн, акциз – 3,8 млн грн та податок на майно (переважно 
земельний податок та орендна плата) – 7,4 млн грн.

Серед коштів, які наш бюджет отримає з інших бюджетів, найбільшу суму 
складає освітня субвенція – 56,9 млн грн, медична субвенція (яку ми всю пере
даємо в район для лікування наших мешканців у районній лікарні) – 3 млн грн. 
Також наш бюджет отримав більше 11,7 млн грн базової дотації та 3,5 млн грн 
додаткової дотації.



КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ЗА ГАЛУЗЯМИ

Як і у всіх громадах, найбільші видатки нашого бюджету становлять видатки 
на освіту. У нашій громаді на цю галузь виділяється понад 71% коштів, на управ
ління – 13%, ЖКГ – 3%. Видатки економічної діяльності – це капітальні видатки 
нашої громади. Серед інших видатків переважають видатки на природоохоронні 
заходи.



НАЙБІЛЬШІ ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ (тис. грн)

ВИДАТКИ НА РОЗВИТОК ГРОМАДИ

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

Цього року більшість об’єктів, які фінансуватимуться в рамках бюджету розвит
ку, відповідають стратегічному пріоритету громади – «Інтеграція міста та сільських 
територій», зокрема його третьому напрямку «Підвищення якості адміністративних, 
соціальних та культурних послуг у громаді». Зокрема:

 підвищення якості освітніх послуг у громаді – цьогоріч передбачено капітальний 
ремонт приміщень Іспаської школи (400 тис. грн), завершення будівництва у Чере
шенській школі (240 тис. грн), будівництво туалету у Іспаському НВК (212 тис. грн), 
інші капітальні видатки у школах громади на суму 175 тис. грн;

 підвищення якості медичних послуг у громаді – за рахунок відповідної субвенції 
та співфінансування з міського бюджету заплановано збудувати приміщення амбу
латорії сімейної практики у м. Вижниця (з міського бюджету передбачено на ці по
треби 1 млн грн), також буде проведено ремонт ФАПу у с. Багна.

РОЗМІР ФІНАНСУВАННЯ В 2020 р. (грн)

Капітальний ремонт Міліївського ДНЗ (харчоблок) с. Мілієве Вижницький район 20 000

Капітальний ремонт Виженського ДНЗ с. Виженка Вижницького району 75 000

Капітальні видатки  с.Виженка Вижницького району 30 000

Капітальні видатки  дошкільних навчальних закладів Вижницької ОТГ 32 100

Капітальні видатки загальноосвітніх навчальних закладів Вижницької ОТГ 175 500

Завершення будівництва Черешенської ЗОШ ІІІІ ст. 
с.Черешенька Вижницького району

240 000

Будівництво туалетів в Іспаському НВК ІІІ ст. по вул. Гагаріна, 65 
с. Іспас Вижницького району Чернівецької області

212 609

Капітальний ремонт Міліївського сільського будинка народної творчості та дозвілля 
с. Мілієве Вижницького району

200 000

Капітальний ремонт Чорногузівського сільського будинка народної творчості  
та дозвілля (спортивний зал) с. Чорногузи Вижницького району

69 425

Капітальний ремонт приміщення Багнянського ФАП під утворення дитячої 
дошкільної установи с. Багна Вижницький район

50 000

Капітальний ремонт приміщення Іспаської ЗОШ ІІІІ ст. ім.М.Марфієвича 
с. Іспас Вижницького району

400 000

Капітальний ремонт мостів в с. Багна  Вижницького району 50 000

Капітальний ремонт вулиць Д.Загула, Українська, Котляревського
с. Чорногузи Вижницького району

175 575

Субвенція обласному бюджету на співфінансування будівництва амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини (57 лікарів без житла) по вул. Українська, 87 
в м.Вижниця, Вижницького району

1 027 391



ВИДАТКИ В СФЕРІ ОСВІТИ

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ НА ЗАГАЛЬНООСВІТНІ 
НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ З БЮДЖЕТУ (тис. грн)

ВИДАТКИ НА ОСВІТУ (тис. грн)

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

Відповідно до Стратегії Вижницької ОТГ та державної концепції реформування 
середніх загальноосвітніх навчальних закладів прогнозується оптимізація мережі. 
Відповідно, у разі оптимізації мережі початкова ланка шкільної освіти залишиться 
без змін, а для учнів середнього та старшого шкільного віку буде забезпечене до
везення автобусами до опорних шкіл. В рамках завдання передбачено покращити 
матеріальнотехнічну базу потенційних опорних шкіл громади. 

Назва закладу
Капітальний 

ремонт

Придбання комп'ютерної, 
мультимедійної техніки, 

спеціального обладнання  
для навчальних кабінетів

Всього

Капітальний ремонт приміщення 
Іспаської ЗОШ ІІІІ ст. ім.М.Марфі
євича  с.Іспас Вижницького району

400 400

Капітальні видатки загальноосвітніх 
навчальних закладів Вижницької ОТГ

175,5 175,5

Завершення будівництва Чере
шенської ЗОШ ІІІІ ст. с.Черешень
ка Вижницького району

240 240

Загальноосвітній 
навчальний заклад

Кількість  
учнів

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість іншого 
персоналу

Вижницька гімназія 222 33 11
Вижницька ЗОШ ІІІІ ст. 744 77 21
Мілівська ЗОШ ІІІІ ст. 336 42 18
Кибацька ЗОШ ІІІ ст. 69 17 8
Іспаська ЗОШ ІІІІ ст. 663 71 21
Іспаський НВК ІІІ ст. 122 25 14
Чорногузівська ЗОШ ІІІІ ст. 233 34 15
Виженська ЗОШ ІІІІ ст. 63 17 7
Черешенська ЗОШ ІІІІ ст. 269 35 17

Загальноосвітній  
заклад

Кількість 
учнів

Всього 
видатків  

на заклад

Видатки 
на 1 учня

Видатки на 
оплату праці  

в перерахунку 
на одного учня

Вижницька гімназія 222 6 795,7 30,6 23,1

Вижницька ЗОШ ІІІІ ст. 744 13 653,7 18,4 13,7

Мілівська ЗОШ ІІІІ ст. 336 8 263,1 24,6 18

Кибацька ЗОШ ІІІ ст. 69 3 528,9 51,1 38,9

Іспаська ЗОШ ІІІІ ст. 663 13 914,7 21 15,2

Іспаський НВК ІІІ ст. 122 5 145,3 42,2 30,3

Чорногузівська ЗОШ ІІІІ ст. 233 7 341 31,5 23

Виженська ЗОШ ІІІІ ст. 63 3 627,7 57,6 43,4

Черешенська ЗОШ ІІІІ ст. 269 8 991,7 33,4 23,5



ВИДАТКИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Основні сучасні потреби системи охорони здоров’я громади – слабка мате

ріальнотехнічна база, застаріла інфраструктура, які не дозволяють ефективно 
здійснювати діагностування хвороб на ранніх стадіях, а також проводити профі
лактику для недопущення захворювань. Основний акцент у рамках стратегічного 
завдання – розвиток первинної медикосанітарної ланки та акцентування на про
філактичній роботі фельдшерськоакушерських пунктів та амбулаторій загальної 
практики сімейної медицини – для наближення якісної кваліфікованої медичної 
допомоги до кожної людини за місцем її проживання. Відповідно до цього пунк
ту цього року заплановано збуду вати на умовах співфінансування приміщення 
Вижницької амбулаторії сімейної практики в громаді (на це з  бюджету громади 
виділено понад 1 млн грн).

В закладах охорони здоров’я нашої громади працює 40 осіб, з них 13 – лікарі 
та 27 – допоміжні працівники. КНП «Центр ПМД» Вижницької міської ради отримує 
150 тис. грн з міського бюджету на Програму безкоштовних ліків, решту коштів 
(на оплату праці, комунальні послуги) отримує від Національної служби здоров’я 
України.

ВИДАТКИ НА ПРИДБАННЯ МЕДИКАМЕНТІВ 
(В Т. Ч. ЗА ПРОГРАМОЮ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»)

Назва установи Передбачені в місцевому 
бюджеті кошти, тис. грн

КНП «Центр ПМД» Вижницької міської ради 150

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Назва установи Кількість 
лікарів

Кількість іншого 
 медичного персоналу

% зносу медичного 
обладнання

КНП «Центр ПМД» 
Вижницької міської 

ради
16 26 25

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (тис. грн)

Назва установи Всього Капітальний ремонт

Вижницька амбулаторія 1 027 1 027

ФАП с.Багна 50 50

ВИДАТКИ НА ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (тис. грн)

Назва установи Всього Оплата 
праці

Оплата 
комунальних 

послуг

Капітальні 
видатки

Забезпечення 
лікарськими 

засобами

КНП «Центр ПМД»  
Вижницької міської 

ради
6 663 5 286 150 1 077 150



ПРОЄКТИ «ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ»

Минулого року в бюджеті нашої громади було виділено 200 тис. грн на реалі
зацію проєктів громадського бюджету. За ці кошти було профінансовано шість 
проєктів:
•Проєкт «Безпечна громада» (встановити відеоспостереження в центрі с. Мілієве).
•Створення громадського простору в с. Черешенька – шляхом встановлення ла

вок, доріжок із каменю, бордюрів, огорожі та інформаційного стенду  історич
ної довідки прo с. Черешенька. 

•Влаштування металевих поручнів на пішохідному підйомі і спуску у з’єднанні 
вул. Садової з вул. Яремчука та встановлення лавочки посередині даної ділян
ки (с. Іспас).

•Реконструкція каптажної водойми з використанням для забору води при по
жежогасінні та забезпечення жителів мікрорайону «Біличі», вул. Воробкевича, 
вул. Лесі Українки питною водою (с. Іспас). 

•Влаштування організованого водовідведення з дороги (вулиця Комунальної 
власності) в с. Виженка

•Автоматичне освітлення будинку – комфорт життя мешканців (м. Вижниця).

Цьогоріч в бюджеті також передбачено 200 тис. грн на громадські бюджети. 
Мешканцями нашої громади подано шість проєктів, які допущені до голосування.

Серед поданих проєктів:
•Встановлення системи цілодобового онлайн відеоспостереження на території 

с. Іспас;
•Придбання та встановлення (облаштування) гойдалок та спортивних споряджень 

для волейбольного та баскетбольного полів, дитячого майданчика в с. Виженка;
•Будівництво відкритого простору для сімейного дозвілля в с. Мілієво;
•«Безпечна зупинка – безпечне село» с. Багна;
•Автоматичне освітлення будинку – комфорт життя мешканців в м. Вижниця за 

адресами вул. Кобилянської, 1,3,7, Українська, 59, 61, 65;
•Облаштування сучасного молодіжного простору на площі Героїв Майдану в 

м. Вижниця.

Контактна інформація:
Адреса: 59200, м. Вижниця, вул. Українська, 34 

Телефон: (03730) 21357, 22686, 23178 
Факс: (03730) 21357, 21238 

E-mail: office@vnmiscrada.gov.ua
Наклад: 500 прим.


