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Шановні жителі Глибоцької 

громади! Наша громада утвори

лась однією з перших на теренах 

області та постійно збільшується. 

У 2015 році до складу Глибоць

кої ОТГ входило селище Глибока, 

села Червона Діброва та Михай

лівка. В 2018 році до нас доєднались Черепківці та Новий Вов

чинець, а минулого року Стерче.

За роки з часу утворення нам є чим пишатись. Це і відремонто

вані садочки і школи у різних населених пунктах, новий медичний 

центр, придбані шкільні автобуси. В громаді розвивається бізнес 

та с/г кооперативи. Багато з того, що зроблено, нам вдалось за 

Вашої підтримки та допомоги. Бо громада – це, перш за все, люди. 

Люди – це наша найбільша гордість і наша найбільша цінність!

Наші успіхи оцінено і на рівні держави. В рейтингу громад 

України з населенням до 100 тисяч мешканців серед 1 321 

учасника було відібрано 200 кращих громад, серед яких наша 

громада посіла 63 місце. В Чернівецькій області Глибоцька ОТГ 

займає 2 місце.

Документ, який Ви тримаєте, – бюджет для громадян – на

дасть Вам можливість ознайомитись з доходами та видатками 

нашого бюджету. Ми вже вдруге його готуємо спільно з екс

пертами Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!», бо вва

жаємо, що бюджетна прозорість – це запорука нашої спільної 

відповідальності за розвиток нашої громади.

Переконаний, що ми і надалі будемо мати нагоди, щоб пи

шатись нашою громадою!

З повагою

Селищний голова Григорій Ванзуряк

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

спрощена, позбавлена технічної мови презентація інфор

мації 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 гро

мади 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 ро

бляться лише за бажанням когось з керівників громади або 

групи громадян.

Також важливо, що бюджет для громадян демон

струє можливості для кожного мешканця громади впли

вати на формування та витрачання бюджету своєї  

громади.

ВСТУП

ЩО ТАКЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРОМАДЯН?



БЮДЖЕТНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

Місцевий бюджет – це фінансовий план громади. В ньо

му визначається, звідки громада буде отримувати кошти, а 

також на що їх витрачатиме. Бюджет громади формується та 

управляється на основі Бюджетного кодексу України. Це оз

начає, що існують чіткі правила, звідки і в якому порядку гро

мада отримує кошти в свій бюджет, а також куди вона може їх 

витрачати. Бюджет, 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, неподаткових надходжень (наприклад, 

кошти, отримані за надання адміністративних послуг, кошти, 

які самостійно заробили бюджетні установи). 

Видатки бюджету – кошти, що витрачаються на цілі та за

ходи, які заплановані в бюджеті. Видатки можуть бути поточні 

та капітальні. 

Трансферти – це кошти, які передаються з бюджетів ін

ших рівнів до бюджету громади. До трансфертів відносяться 

дотації та субвенції. 

Субвенції – кошти, які з державного бюджету передають 

місцевим бюджетам на виконання конкретних повноважень, 

які делеговані державою. Ці кошти можна використовувати 

лише за певним призначенням. Приклади субвенцій – ін

фраструктурна, медична, освітня. Субвенції також можуть 

передаватися з одного місцевого бюджету іншому. Напри

клад, передача коштів районній 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 насе

лених пунктах.

Загальний фонд – це кошти, передбачені для надання 

послуг державними та комунальними установами. Кошти за

гального фонду витрачаються переважно на виплати заро

бітної плати та оплату енергоносіїв, для надання громадянам 

послуг освіти (дитячі садки, школи, позашкільні заклади), 

культури (будинки культури, клуби, бібліотеки, музеї), меди

цини (ФАПи, амбулаторії, лікарні), соціального захисту, фі

зичної культури і спорту (дитячоюнацька спортивна школа, 

заходи та змагання різного характеру).

Спеціальний фонд – це окремий фонд, кошти якого ма

ють цільове спрямування. 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 капіталь

не будівництво, реалізацію інвестиційних проєктів, капіталь

ний ремонт та реконструкцію об’єктів соціальнокультурної 

сфери і житловокомунального господарства тощо. Тобто на 

будівництво, модернізацію та ремонт доріг, шкіл, садочків, 

амбулаторій, клубів. 



БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ

Бюджет – це ключовий інструмент для управління громадою, а 

також втілення в життя пріоритетів та цілей розвитку громади. Дії ор

гану місцевого самоврядування по управлінню бюджетом громади 

на 1 рік умовно можуть бути розділені на декілька стадій і займають 

більше часу, ніж 1 календарний рік. Період управління бюджетом на 

один рік називається бюджетним циклом і включає 5 стадій: скла

дання прогнозу бюджету, складання проєкту бюджету, розгляд про

єкту бюджету та його затвердження, реалізація прийнятого бюдже

ту і, насамкінець, звітування про результати виконання бюджету за 

рік. Один бюджетний цикл займає 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 – плановий (тобто той, на який плануємо бюджет) і 2 наступ

ні роки. Ці наступні роки називають прогнозними. Прогноз робить

ся 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 бюджету. На цій стадії загальнодержавні органи по

дають розрахунки міжбюджетних трансфертів.  Місцеві органи вла

ди 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 рішен

ня про бюджет обговорюється та затверджується на засіданні по

стійної комісії місцевої ради, яка відповідає за питання бюджету. Далі 

проєкт рішення передається на розгляд виконавчого комітету, який 

також повинен його затвердити. Проєкт бюджету розглядається та 

затверджується на сесії місцевої ради. Рішення про затвердження 

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 ви

трати та збираються всі податки. Окрім того, протягом виконання 

бюджету може виникати необхідність внесення змін в нього. Всі змі

ни проходять окрему процедуру – від розгляду бюджетною комісією 

ради і до затвердження на сесії ради. Окрім того, законодавством 

встановлено обов’язок щоквартального звітування про виконання 

бюджету, що також передбачає затвердження квартальних звітів ок

ремими рішеннями ради по завершенню кожного кварталу. 

Звітування про виконання бюджету. По завершенню року, для 

якого виконувався бюджет, розпочинається підготовка звіту про ви

конання бюджету за рік. Звіт також проходить всю процедуру роз

гляду та затвердження в усіх інстанціях, яка завершується розглядом 

та затвердженням рішення місцевою радою. Затверджений звіт оп

рилюднюється на сайті ради. Окрім того, бюджетне законодавство 

встановлює обов’язкову вимогу проведення публічного звітування 

про виконання бюджету. Публічне представлення звіту про виконан

ня бюджету повинно відбутись не пізніше 15го березня наступно

го року. Місцева рада повинна широко анонсувати захід, на якому 

буде представлятись звіт про виконання бюджету, та запрошувати 

громадськість відвідати його. 



ЯК МОЖНА ВПЛИВАТИ НА БЮДЖЕТ СВОЄЇ ГРОМАДИ



НА ЧОМУ ЗАСНОВАНО БЮДЖЕТ НАШОЇ ГРОМАДИ

НАША ГРОМАДА ЗАРАЗ

Будьякий бюджет не створюється у вакуумі. Основою для складання бюджету є стан соціальноекономічного розвитку гро

мади. Окрім того, бюджет є інструментом досягнення стратегічних цілей, які визначила для себе громада.

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



ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ ГРОМАДУ 

Пріоритетами розвитку нашої громади на найближчі 5 років є: 



ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ

Бюджет Глибоцької ОТГ становить у 2020 році понад 100 млн грн. Співвідношення власних доходів і трансфертів майже од

накове (57,5% до 42,5%). Найбільшим джерелом власних доходів нашого бюджету є податок на доходи фізичних осіб, єдиний 

податок, податок на майно та акцизи.



КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ

Найбільшими статтями видатків нашого бюджету є освіта – понад 65%, трансферти в районний бюджет (переважно на оп

лату послуг у сфері охорони здоров’я) – 6,4%, ЖКГ – 5,7% та управління – 13%.

Серед стратегічних напрямків розвитку нашої громади є підвищення якості муніципальних послуг у громаді, серед них і 

якості послуг у сфері освіти та медицини. Саме тому останні роки левова частка не тільки поточних видатків, але й видатків 

бюджету розвитку була направлена у ці сфери. З метою покращення інфраструктури в громаді значні кошти спрямовуються на 

ремонт доріг.



НАЙБІЛЬШІ ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ (тис. грн)

ВИДАТКИ НА РОЗВИТОК ГРОМАДИ

РОЗМІР ФІНАНСУВАННЯ В 2020 р.

Бюджет розвитку громади На ці цілі передбачено

Газифікація території громади 2500 тис. грн

Капітальний ремонт тротуарів 900 тис. грн

Проведення вуличного освітлення 450 тис. грн

Бюджет розвитку громади тис. грн

Будівництво підвідного газопроводу в смт Глибока 2 517,2

Капітальний ремонт тротуарів 900

Проведення вуличного освітлення 450

Придбання кондиціонерів, оргтехніки та ін. 218,2



Серед стратегічних завдань розвитку нашої громади є «Підвищення якості освітніх послуг у громаді». В рамках завдання 

передбачено покращити матеріальнотехнічну базу потенційних опорних шкіл громади, передбачено придбання комп’ютерної 

та мультимедійної техніки на суму 38 тис. грн.

ВИДАТКИ В СФЕРІ ОСВІТИ

ВИДАТКИ НА ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ НА ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ З БЮДЖЕТУ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ 
ЗАКЛАДИ

КІЛ-ТЬ 
УЧНІВ

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 
НА ЗАКЛАД (тис. грн)

ВИДАТКИ НА 
1 УЧНЯ (тис. грн)

ВИДАТКИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ  
В ПЕРЕРАХУНКУ НА 1 УЧНЯ (тис. грн)

Глибоцький ліцей 823 17 868,9 21,7 19,0
Глибоцька гімназія 654 14 771,0 22,6 20,1
Черепковецький ЗЗСО ІІІІ ст. 195 5 892,2 30,2 26,5
Михайлівський НВК 59 3 536,4 59,9 54,6
Червонодібровський НВК 76 3 487,4 45,9 41,7
Новововчинецьке ОЗО 23 1 292,3 56,2 52,9

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ 
ЗАКЛАДИ

КІЛЬКІСТЬ 
УЧНІВ

КІЛЬКІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ

КІЛЬКІСТЬ 
ІНШОГО ПЕРСОНАЛУ

Глибоцький ліцей 823 71 32

Глибоцька гімназія 654 54 25

Черепковецький ЗЗСО ІІІІ ст. 195 24 15

Михайлівський НВК 59 17 7

Червонодібровський НВК 76 15 11

Новововчинецьке ОЗО 23 5 3

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ 
ЗАКЛАДИ

ПРИДБАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ, МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ТЕХНІКИ, 
СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ

ВСЬОГО
(тис. грн)

Глибоцький ліцей 7,6 7,6

Глибоцька гімназія 23 23

Червонодібровський НВК 7,6 7,6



Контактна інформація: 
Глибоцька селищна рада

Адреса: 60400, смт Глибока, вул.Шевченка, 1
e-mail: presa_hlyboka_otg@ukr.net; http://hliboka.chv.ua/

Наклад 500 прим.

ВИДАТКИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Стратегічним завданням для нашої громади також є підвищення якості медичних послуг у громаді.
Основні сучасні потреби системи охорони здоров’я – слабка матеріальнотехнічна база, застаріла інфраструктура – не дозволя

ють ефективно здійснювати діагностування хвороб на ранніх стадіях, а також проводити профілактику для недопущення захворю
вань. Основний акцент у рамках цього стратегічного завдання – розвиток первинної медикосанітарної ланки та акцентування на 
профілактичній роботі пунктів здоров’я та амбулаторій загальної практики сімейної медицини – для наближення якісної кваліфікова
ної медичної допомоги до кожної людини за місцем її проживання. Окремим важливим проєктом є підвищення кваліфікації лікарів.

З цією метою в попередні роки було відкрито приміщення відремонтованого Центру первинної медикосанітарної допомоги та 
придбане нове обладнання для нього.

У 2020 році за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охоро
ни здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на поча
ток бюджетного періоду, буде придбано службовий автотранспорт для амбулаторії ЗПСМ в с. Черепківці (500 тис. грн), зроблено 
капітальний ремонт цієї ж амбулаторії на умовах співфінансування 90% на 10% з місцевого бюджету на суму 798 тис. грн та буде 
придбано 3 телемедичних комплекти на суму 330 тис. грн.

В складі Центру первинної медикосанітарної допомоги діють 3 ФАПи та 2 амбулаторії. Там працюють 10 лікарів та 19 інших 
медичних працівників. Центр отримує фінансування з бюджету громади лише на оплату енергоносіїв (266,8 тис. грн). Кошти на 
заробітну плату працівники Центру отримують від Національної служби здоров’я України. 

Також через бюджет громади транзитом до районного бюджету проходять кошти медичної субвенції на  лікування мешканців 
нашої громади у районній лікарні (т.з. «вторинна медицина»).

Назва установи Кіл-ть 
лікарів

Кіл-ть іншого 
медичного персоналу

% зносу  
медичного обладнання

КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги Глибоцької ОТГ» 10 19 58,8

Назва установи Всього, 
тис. грн

Оплата 
праці

Оплата кому-
нальних послуг

Харчування 
для пацієнтів Медикаменти

Забезпечення 
лікарськими 

засобами
КНП «Центр первинної медикосані
тарної допомоги Глибоцької ОТГ» 8 099,4 6 897,1 266,8 64,5 378 71


