
ЯК КОЖЕН ГРОМАДЯНИН
МОЖЕ ВПЛИВАТИ 
НА ФОРМУВАННЯ 
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

БЮДЖЕТ

Бюджет для громадян розроблений для того, щоб у зрозумілій 
формі донести Вам інформацію про те, як громада отримує та 
витрачає кошти. Бюджет для громадян служить інструментом 
підвищення рівня прозорості використання публічних коштів 
та сприяє участі громадян в процесах бюджетування

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 Сполучених Штатів.

ДЛЯ ГРОМАДЯН 
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ





ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ГРОМАДИ!
Більшість людей звикла до думки, що бюджетний процес на місцевому рівні – прерогатива лише депутатів 
місцевих рад. Проте існує інструмент, завдяки якому до процесу бюджетування можуть активно залучати 
звичайних мешканців.

Це громадський бюджет – інструмент прямої демократії, за допомогою якого кожен мешканець Золочів-
ської громади має змогу долучитися до бюджетного процесу, зрозуміти його принципи та вплинути на 
рішення щодо витрат частини селищного бюджету.

Завдяки впровадженню громадського бюджету намагатимемось створити величезну базу потреб меш-
канців і побачити, на що мешканці громади звертають увагу і чого вони потребують. Люди повинні навчи-
тись об’єднуватись навколо ідей і проєктів. І головне: нам потрібно навчитись співпрацювати між собою, 
оскільки приклади доводять – варто об’єднуватися, так є більше шансів на реалізацію проєктів.

Нажаль, через впровадження на території України карантину  з метою запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID -19, урядом внесено змін до бюджетного законодавства через це бюджет 
громади недоотримає доходів, плюс частину коштів доведеться переспрямувати на протидії коронавірусу, 
тому далеко не все, що планувалось на початку року  зможе бути профінансоване.

ЩО ТАКЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРОМАДЯН?
Бюджет для громадян, який Ви тримаєте у руках, – це спрощена, позбавлена технічної мови презентація інформа-
ції 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 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.

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

БЮДЖЕТНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
Місцевий бюджет – це фінансовий план громади. В ньому визначається, звідки громада буде отримувати кошти, 
а також на що їх витрачатиме. Бюджет громади формується та управляється на основі Бюджетного кодексу Украї-
ни. 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 також отримала від 
держави. Доходи бюджету формуються з податків та зборів, неподаткових надходжень (наприклад, кошти, отри-
мані за надання адміністративних послуг, кошти, які самостійно заробили бюджетні установи).

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

Трансферти – це кошти, які передаються з бюджетів інших рівнів до бюджету громади. До трансфертів відносять-
ся дотації та субвенції.

Субвенції – кошти, які з державного бюджету передають місцевим бюджетам на виконання конкретних повнова-
жень, які делеговані державою. Ці кошти можна використовувати лише за певним призначенням. Приклади 
субвенцій – інфраструктурна, медична, освітня. Субвенції також можуть передаватися з одного місцевого бюдже-
ту іншому. Наприклад, передача коштів обласній лікарні на лікування міських жителів – з міського в обласний 
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 державними установами. Кошти загального фонду 
витрачаються переважно на виплати заробітної плати та оплату енергоносіїв, для надання громадянам послуг 
освіти (дитячі садки, школи, позашкільні заклади), культури (будинки культури, клуби, бібліотеки, музеї), медицини 
(ФАПи, амбулаторії), соціального захисту, 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 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 соціально-культурної сфери і житлово-комунального 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 органу місцевого самоврядування по 
управлінню бюджетом громади на один 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: 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 займає більше ніж півтора календарних роки. 
Завершення одного бюджетного циклу фактично накладається на початок вже наступ-
ного бюджетного циклу.

СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ. 
Прогноз бюджету робиться на 3 роки – плановий (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 
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 подають розрахунки міжбюджетних трансфертів. 
Місцеві органи влади разом з розпорядниками бюджетних коштів, наприклад, відділом 
освіти, розробляють та подають бюджетні запити. На основі поданих розрахунків міжбю-
джетних трансфертів та бюджетних запитів вже відбувається розробка проєкту рішення 
про місцевий бюджет. Підготовлений попередній проєкт бюджету оприлюднюється на 
сайті ради.

РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ. 
Попередній проєкт рішення про бюджет 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. Після 
цього проєкт бюджету розглядається та затверджується вже на сесії місцевої ради. Рішен-
ня про затвердження бюджету приймається не пізніше ніж 25 грудня. Після прийняття 
рішення, а також сам бюджет, оприлюднюється на сайті ради.

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ. 
Саме на цьому етапі здійснюються всі витрати та збираються всі податки. Окрім того, про-
тягом виконання бюджету може виникати необхідність внесення змін до нього. Всі зміни 
проходять окрему процедуру – від розгляду бюджетною комісією ради і до затвердження 
на сесії ради. Окрім того, законодавством встановлено обов’язок щоквартального звіту-
вання про виконання бюджету, що також передбачає затвердження квартальних звітів 
окремими рішеннями ради по завершенню кожного кварталу.

ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ. 
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 бюдже-
ту. Публічне представлення звіту про виконання бюджету повинно відбутись не пізніше 15 
березня наступного 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

СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ
Липень-вересень
В цей час відбувається складання 
прогнозу бюджету на наступні 3 роки 
ЯК ДОЛУЧИТИСЬ
■ Подавати пропозиції до прогнозу 

бюджету в управління та відділи – 
звичайним листом, надісланим поштою 
чи електронною; 

■ 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; 

■ Брати участь в експертних групах, 
дорадчих органах, наприклад, з питань 
врахування прогнозом довгострокових 
інфраструктурних проєктів.  

РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ
Листопад-25 грудня 
В цей час попередній проєкт проходить 
узгодження та обговорення, під час 
кожного з яких до бюджету можуть 
вноситись певні незначні зміни
ЯК ДОЛУЧИТИСЬ
■ Взяти участь в бюджетних слуханнях та 

висловлювати свої пропозиції до 
проєкту бюджету. Слухання може 
ініціювати рада або громадяни 
самостійно; 

■ Відвідувати засідання бюджетної комісії, 
виконавчого комітету та сесії ради; 

■ Допомагати фінансистам в створенні 
Бюджету для громадян;

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

ЗВІТУВАННЯ
Січень-15 березня 
Вже по завершенню календарного року 
розпочинається етап звітування про 
виконання бюджету за рік
ЯК ДОЛУЧИТИСЬ
■ Взяти участь в обговоренні звіту про 

виконання бюджету під час його 
публічного представлення; 

■ Відвідати сесію, на якій звіт про 
виконання бюджету затверджується; 

■ Ініціювати громадський аудит 
виконаного бюджету: як по окремих 
напрямках (наприклад, щодо гендерної 
орієнтованості чи освіти), так і всього 
бюджету в цілому. 

СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ
Травень-жовтень 
В цей час відбувається складання 
бюджету на наступний рік
ЯК ДОЛУЧИТИСЬ
■ Подавати пропозиції до бюджету 

депутатам; 
■ Подавати пропозиції безпосередньо до 

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

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

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
Січень-грудень
В цей час відбуваються закупівлі, фінансується робота бюджетних установ і організацій, збираються 
податки. За потреби вносяться зміни до бюджету
ЯК ДОЛУЧИТИСЬ
■ Подати проєкт на конкурс «Бюджету участі». Брати участь в кампаніях агітації за проєкти бюджету участі 

та голосувати за проєкти бюджету участі; 
■ Ініціювати громадський моніторинг виконання бюджету; 
■ Відвідувати засідання бюджетної комісії та сесій міської ради, на яких розглядаються бюджетні питання.  



Будь-який бюджет не створюється у вакуумі. Основою для складання бюджету є стан соціально-еко-
номічного 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 форму-
ється бюджет.

НА ЧОМУ ЗАСНОВАНО 
БЮДЖЕТ НАШОЇ ГРОМАДИ

НАША ГРОМАДА ЗАРАЗ

Населення громади:
■ Загальна кількість: 25 113
■ Працездатне населення: 14 830
■ Працевлаштоване населення: 9 100

Розподіл населення за галузями:
■ Сільське господарство: 2 744
■ Соціальна сфера:  1 445

Промислові підприємства громади: 4
■ Галузі діяльності підприємств:  
виробництво харчових продуктів, 
будівництво
■ Земля сільськогосподарського 
призначення: 81 082,43 га

Стан доріг в громаді:
■ Протяжність доріг, що потребують 
капітального ремонту: 287 км
■ Протяжність доріг, що потребують 
поточного ремонту: 34 км

Школи громади: 14
Дитячі садки громади: 9
Лікарні громади: 2
Фельдшерсько-акушерські пункти та 
амбулаторії громади: 10

ПЕРЕЛІК ПРОПОЗИЦІЙ, ЯКІ 
БУЛИ ПІДТРИМАНІ:

1. Очистка колодязів по вул. Новоселівська, 19 
та пров. Новий

2. Встановлення дитячих та спортивних 
майданчиків на загальну суму 200,0 тис. грн 
(доукомплектування існуючих майданчиків)

3. Спортивний майданчик по вул. Підгірна

4. Вуличне освітлення вулиць Некрасова, 
Мічуріна, Пугачова, б. 105-107

5. Поточний ремонт вулиць (грейдування, 
ямковий ремонт на суму 2,5 млн грн)

6. Місцеві фестивалі –арт-фест «Рими Весни», 
Скрябін-фест, Екологічний фестиваль…

7. Придбання шкільного автобусу

ПЕРЕЛІК ПРОПОЗИЦІЙ, ЯКІ 
НЕ БУЛИ ПІДТРИМАНІ:

1. Очистка колодязя по вулиці Лобаса 
(знаходиться на приватній території)

2. Встановлення домофонів у під’їздах по вул. 
8 Березня (у будинку створено ОСББ «8 
Березня 58А»)

3. Благоустрій території для збору ТПВ на вул. 
8 Березня (у будинку створено ОСББ «8 
Березня 58А»)

4. Ремонт тренажерів ГО Золочівського РФСК 
«Колос», облаштування доріжок для бігу (не 
відноситься до комунальної власності 
селищної ради)

5. Капітальний ремонт центральних доріг. 
Ремонт дороги до с. Фартушне (дороги 
державного значення)

ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ 
ГРОМАДУ
Пріоритетами розвитку нашої громади на 
найближчі 10 років є:

Стратегічна ціль 1: 
Покращення стану водозабезпечення та 
водопостачання

Стратегічна ціль 2: 
Енергозбереження та енергоефективність

Стратегічна ціль 3: 
Екологічна безпека (ТПВ, русла річок, 
лісові насадження)



Податкові надходження (всього)
Податок на доходи фізичних осіб

Податок на прибуток підприємств

Акцизний податок

Рентна плата

Податок на майно 

Єдиний податок

Екологічний податок

Неподаткові надходження (всього)
Доходи від власності та підприємницької діяльності

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

Власні надходження бюджетних установ

Інші 

Доходи від операцій з капіталом (всього)
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

Всього

Найвагомішим джерелом надходження доходів загального фонду селищного бюджету є податок та 
збір на доходи фізичних осіб (питома вага 61,4%), які зараховуються до бюджету за нормативом відра-
хувань 60% від загального обсягу податку, що сплачується платниками, які здійснюють діяльність на 
території Золочівської об’єднаної територіальної громади.

Також важливим джерелом надходжень до бюджету селищної ради є єдиний податок (питома вага 
21,5%) та податок на майно (питома вага 13,9%), які 100% зараховуються до бюджету громади.

Трансферти

Власні доходи

73 655,2

111 723,8

ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ

Доходи громади на 2020 рік тис.грн

Всього:
185 379,0
тис.грн

Базова дотація

Освітня субвенція

Медична субвенція

Дотація з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

Субвенція за рахунок коштів освітньої субвенції - 
інклюзивно-ресурсний центр

Субвенція на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами 

Субвенція на відшкодування вартості препаратів 
інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих 
на цукровий та нецукровий діабет

Інша субвенція

5 298,7

57 335,9

4 584,2

5 614,0

106,5

300,5

153,6

261,8

106 933,5
65 940,0

11,5

2 601,0

310,4

14 934,0

23 100,0

36,6

4 663,7
17,6

501,5

4 121,1

23,5

126,6 
126,6

111 723,8

Трансферти

Власні доходи громади

тис.грн

тис.грн

Всього:
73 655,2
тис.грн



Акцизний податок, всього

акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі

2 601,0

195,0

806,0

1 600,0

Рентна плата, всього

рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного користування)

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення

рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
місцевого значення

310,4

300,0

8,0

2,4

Освіта всього: 

з них на оплату праці

з них на оплату енергоносіїв

з них, інші видатки

Охорона здоров'я всього: 

з них на оплату енергоносіїв

з них, інші видатки

Управління громадою всього: 

з них на оплату праці

з них на оплату енергоносіїв

з них інші видатки

123 257,2

94 839,1

11 575,4

16 842,7

1 888,5

500

1 388,5

24 179,2

21 175,3

1 295,2

1 512,1

Найбільші видатки з бюджету тис.грн

Освіта

Охорона здоров’я

Економічна діяльність

Житлово – комунальне господарство 

Фізична культура і спорт

Культура і мистецтво

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

Управління громадою

Інші видатки

123 257,2

1 888,5

8 644,3

11 314,8

403,2

7 513,2

5 840,9

241 79,2

14 012,2

тис.грн

Всього:
197 053,5
тис.грн

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ З БЮДЖЕТУ



тис.грн

Видатки на освіту

Бюджет розвитку громади

КЗ "Золочівський ліцей №1"

КЗ "Золочівський ліцей №2" 
з філіями Калиновецька, Писарівська

КЗ "Золочівський ліцей №3" з
філіями Ряснянська, Макарівська 

КЗ "Івашківський ліцей"

КЗ "Одноробівський ліцей"

КЗ "Олександрівський ліцей" 
з філією Лютівська

КЗ "Удянський ліцей" імені Героя 
Радянського Союзу Угловського М.М.

КЗ "Феськівський ліцей"

КЗ "Довжанський ліцей" імені Героя 
Радянського Союзу П.Г.Стрижака

КЗ "Малорогозянський ліцей"

КЗ "Сковородинівський ліцей" 
імені Григорія Савича Сковороди

413

618

461

73

90

164

95

215

168

92

111

9 820,4

19 117,6

16 469,6

4 300,9

4 911,6

8 739,5

4 199,1

5 662,9

7 436,9

4 936,2

5 234,3

23,8

30,9

35,7

58,9

54,6

53,3

44,2

26,3

44,3

53,6

47,2

Реконструкція частини адмінінстративної будівлі для 
розміщення Центру надання адмінінстративних послуг 
Золочівської селищної ради за адресою: вул Центральна, 
27, смт Золочів, Золочівський район, Харківська область

Придбання системи відеопроєкції

Виготовлення проєктно-кошторисної документації по 
об’єкту «Капітальний ремонт ділянки дороги від будинку 
94 по вул. Шевченка до перехрестя з вул. Соснівська в смт 
Золочів, Золочівський район, Харківська область»

Капітальний ремонт Писарівського сільського будинку 
культури за адресою: вул.Центральна, 4, с. Писарівка, 
Золочівського району, Харківської області

Поточний ремонт кананлізаційно-насосної станції с.Феськи

Послуги з нестандартного приєднання до електричних 
мереж будівлі соціального гуртожитку за адресою 
вул.Філатова, 20Д, смт Золочів, Золочівський район, 
Харківська обл

Поточний ремонт комунальних доріг

Придбання дитячих та спортивних майданчиків

768

126,6

106

300

170

496

2 000

300

Всього:
4 266,6
тис.грн

○ Кількість учнів        ○ Всього видатків на заклад тис.грн.        ○ Видатки на одного учня



Вперше при формуванні селищного бюджету на 2020 рік передбачено кошти на виконання проєктів 
«Громадського бюджету» в сумі 518,2 тис. грн. З них:

Видатки на виконання проєктів-переможців в рамках бюджету участі 

Мальовничий майданчик мрій для виступу місцевих аматорів 
(с.Лютівка) 

«Джерело життя» 
(с.Калинове)» 

«Розумний малюк» встановлення інтерактивного майданчика на території Писарівської 
філії (с.Писарівка)

Придбання обладнання для створення в селі Одноробівка мінікінотеатру» 
(с.Одноробівка) 

Розвиток туризму в с.Сковородинівка Золочівської ОТГ 
(с.Сковородинівка) 

Створення комфортних умов надання первинної медичної допомоги в амбулаторії 
с.Малі Феськи (с.Феськи)

Встановлення дитячого майданчика в Комунальному закладі «Довжанський ліцей» 
(с.Довжик) 

Придбання холодильного обладнання для зберігання лікарських засобів 
(с.Феськи )

Комфортні умови для денного перебування хворих у амбулаторії сімейної медицини 
смт.Золочів (смт Золочів)

Оснащення кабінету «Пункт щеплення» амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини смт.Золочів (смт Золочів)

«До олімпійських вершин» 
(смт Золочів)» 

Облаштування майданчика з вуличними спортивними тренажерами по вулиці 
Підгірній в смт Золочів

49,9

48,5

46,2

38,2

49,9

49,9

49,9

17,9

35,1

33,1

49,5

49,8

Розмір фінансування в 2020 р. тис. грн. 

Для розвитку нашої громади важлива небайдужість та активна участь кожного з нас. Тому після завер-
шення карантину на території громади  розпочнеться робота по організації, підготовки та виконання 
основних заходів  та завдань щодо реалізації Бюджету участі у Золочівській громаді. Інформаційна 
компанія проводиться на всії етапах Бюджету участі. Подати свої пропозиції до бюджету селищної ради 
на 2021 рік! можна буде надіславши проект до електронної системи "Громадський проект" 
https://zolochivska.pb.org.ua/projects

ПРОЄКТИ «ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ»
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