
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
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обов’язково відображає точку зору USAID чи уряду Сполучених Штатів.»

ДЛЯ ГРОМАДЯН 
МАЛИНІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ



ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ГРОМАДИ!
Одним з головних, закріплених законодавством принципів бюджетної системи України є принцип прозорості 
та справедливості, а тому система бюджету Малинівської ОТГ покликана максимально спростити бюджетну 
інформацію для жителів громади.

Всі ми – платники податків, на наші гроші утримуються установи соціальної сфери, здійснюється транспорт-
не обслуговування населення, розвивається житлово-комунальне господарство, будуються і капітально 
ремонтуються дороги і багато іншого. Ви регулярно відраховуєте в бюджет гроші, тому маєте право знати, чи 
ефективно вони витрачаються, на фінансування яких цілей направляються.

Перед Вами бюджет Малинівської ОТГ на 2020 рік, викладений простою мовою, спрощений для пересічних 
громадян задля забезпечення розуміння того, як бюджет впливає на Ваше життя.
У зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 на території України та запровадженням обмежу-
вальних заходів, пов'язаних із функціонуванням громадського транспорту, деяких магазинів, як наслідок 
зменшилися надходження до бюджету Малинівської ОТГ. Більше того, було перерозподілено видатки місце-
вого бюджету та спрямовано на протиепідеміологічні заходи, пов'язані із протидією поширення респіратор-
ної інфекції.

ЩО ТАКЕ БЮДЖЕТ 
ДЛЯ ГРОМАДЯН?
Бюджет для громадян, який Ви тримаєте у 
руках, – це спрощена, позбавлена 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 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 грома-
ди. В ньому визначається, 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 поряд-
ку громада отримує кошти в свій бюджет, а також 
куди вона може їх витрачати. Бюджет, а також 
зміни до нього, затверджується рішенням місце-
вої ради.

Доходи бюджету – гроші та інші ресурси, вира-
жені в грошах, 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 заходи, які заплановані в бюджеті. Видат-
ки можуть бути поточні та капітальні.

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 бюджетам на виконання 
конкретних повноважень, які делеговані держа-
вою. 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 міського в обласний бюджет.

Дотації – кошти, які виділяються з бюджету 
вищого рівня для того, щоб досягти рівних дохо-
дів 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 інвестицій-
них проєктів, капітальний ремонт та реконструк-
цію 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 самоврядуван-
ня 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: скла-
дання 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 наступного 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 оприлюднюєть-
ся на сайті ради та приймається на сесії не пізніше 1 вересня.

СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ. 
На цій стадії загальнодержавні органи подають розрахунки міжбюджетних трансфер-
тів. Місцеві органи влади разом з розпорядниками бюджетних коштів, наприклад, 
відділом освіти, розробляють та подають бюджетні запити. На основі поданих розра-
хунків міжбюджетних 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 засідан-
ні 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. Рішення 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, 
протягом 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 звітування про виконання бюджету, що також передбачає затвер-
дження квартальних звітів окремими рішеннями ради по завершенню кожного квар-
талу.

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 публічно-
го звітування про виконання бюджету. 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 селищної 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: 8 514
■ Працездатне населення: 5 414
■ Працевлаштоване населення: 5 136

Розподіл населення за галузями:
■ Сільське господарство: 212
■ Промисловість: 760

Промислові підприємства громади: 5
■ Галузі діяльності підприємств: 
промисловість, с/г

■ Земля сільськогосподарського 
призначення: 6 585,12 га

Стан доріг в громаді:
■ Протяжність доріг, що потребують 
капітального ремонту: 21 км

■ Протяжність доріг, що потребують 
поточного ремонту: 10 км

Школи громади: 3
Дитячі садки громади: 2
Фельдшерсько-акушерські пункти та 
амбулаторії громади: 2

ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ 
ГРОМАДУ

Відповідно до Стратегії розвитку Малинівська 
селищна ОТГ планує стати економічно 
розвиненою громадою, де органічно 
поєднуються високотехнологічна 
промисловість та ефективне сільське 
господарство, яке забезпечує якісними 
екологічно чистими продуктами регіональний 
ринок, туристично приваблива громада з 
високим рівнем послуг оздоровлення та 
відпочинку.

Стратегічна ціль 1: 
ефективне управління громадою 
(підвищення функціональності 
середовища громади)

Стратегічна ціль 2: 
Підвищення якості життя населення 
(покращення надання базових послуг 
мешканцям; модернізація та розвиток 
інфраструктури громади; розвиток ринку 
соціальних послуг)

Стратегічна ціль 3: 
Стійке економічне зростання громади 
(створення умов для розвитку великого та 
середнього підприємництва; створення 
умов для залучення інвестицій та 
розвитку підприємництва)

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 Малинівської ОТГ 
otg@malinivska-sr.gov.ua або занести до приймальної Малинівської селищної ради 
(кабінет №7) за адресою смт Малинівка, вул. Соїча, 5А

Ми чекаємо на ваші пропозиції та наперед за них дякуємо!



ЯК БУЛИ ВРАХОВАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДЯН, 
ПОДАНІ ДО ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК

Минулого року в нашій громаді відбулась акція «Впливай на бюджет своєї громади!», під час якої 
здійснювалось поширення «Бюджету для громадян», а також зібрано пропозиції до бюджету на 2020 
рік. Загалом було подано 156 пропозицій.

Наведення порядку по святим місцям-кладовищам, які обладнані в усіх 
населених пунктах, встановлення відповідальних осіб та взяття на баланс 
даних об’єктів;

Ремонт каналізації;

Спорткомплекс для дітей;

Ремонт дороги по вул. Михайлівська;

Ремонт даху вул. Соіча 6/57;

Організація своєчасної очистки центральної вулиці селища в зимовий період. 
Від цього залежить своєчасна доставка людей до м. Харків;

Ремонт дороги по вул. Шкільна;

Очищення ставку, ремонт дороги по вул. Михайлівська;

Зробити дорогу;

Проведення світла біля колодязів;

Зробити дорогу на вул. Садова;

Зробити поріг на зупинці біля гімназії, старі люди не можуть пройти;

Встановити урну для сміття;

Засипати ями на зупинці на вул. Чугуєвська;

Зробити освітлення у під’їздах;

Банкомат;

Благоустроїти колодязь по вул. Чугуївська (біля кладовища), доробити 
дорогу у ярку біля ставка;

Зробити дорогу по пер. Вишневий;

Провести світло по Вишневій;

Почистити колодязі по Малинівці.



Фінансовий ресурс селищного бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік визначено з 
урахуванням:
■ вимог чинних Бюджетного та Податкового кодексів України;
■ Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»
■ основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України у 2020-2022 

роках (схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555 (зі змінами)).
В цілому загальний обсяг селищного бюджету на 2020 рік прогнозується у сумі 66 619,2 тис. грн, у 

тому числі:
■ по загальному фонду – 66 141,2 тис. грн,
■ по спеціальному фонду – 478,0 тис. грн.
Загальний фонд
Найвагомішим джерелом надходження доходів загального фонду є податок на доходи фізичних осіб 
(питома вага 81%). Надходження податку на доходи фізичних осіб планується в розмірі 37 157,6 тис. 
грн. Найбільші платники ТОВ «Малинівський склозавод», ТОВ «ЛОГІСТИК ЮНІОН», ТОВ «ТММ – 
Енергобуд менеджмент».
Розрахунок обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб до селищного бюджету на 2020 рік 
здійснений з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня у розмірі 4 723 грн на 
місяць, посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки – 2 102 грн.
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів планується в сумі 139,6 тис. грн.
Акцизний податок планується в сумі 1 095,3 тис. грн.
Податок на майно планується в сумі 5 004,3 тис. грн. 
Туристичний збір планується в сумі 6,0 тис. грн.
Єдиний податок планується в сумі 3 218,4 тис. грн.
Неподаткові надходження плануються в сумі 280,8 тис. грн.
Спеціальний фонд
Надходження екологічного податку на 2020 рік плануються в сумі 28,0 тис. грн.
Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів селищного бюджету, 
плануються в обсязі 450,0 тис. грн, з них плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно з основною діяльністю, – 450,0 тис. грн.
Касова оборотна готівка затверджена в сумі 300,0 тис. грн.

Трансферти

Власні доходи

19 239,2

47 380,0

ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ тис.грн

Всього:
66 619,2

освітня субвенція з державного бюджету

медична субвенція з державного бюджету

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної 
додаткової дотації з державного бюджету

субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

13 742,8

1 524,9

3 891,4

80,1

ГРОШІ, ЯКІ ОТРИМУЄ ГРОМАДА ВІД ДЕРЖАВИ тис.грн

Всього:
19 239,2



Що стосується витрат на поточне утримання бюджетних установ, то за основу прийняті фактично про-
ведені видатки за 2019 рік з урахуванням індексу інфляції та нормативних документів уряду.

Видатки бюджету об’єднаної територіальної громади обраховані виходячи з діючої мережі бюджетних 
установ, їх штатної чисельності, чинного законодавства та наявних дохідних джерел.

КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ

46 649,2

37 157,6 

1 095,3

139,6

5 004,3

3 218,4 

6,0

28,0

730,8

58,2

222,6

450,0

47 380,0

Податкові надходження (всього)

Податок на доходи фізичних осіб

Акцизний податок

Рентна плата

Податок на майно 

Єдиний податок

Туристичний збір

Екологічний податок

Неподаткові надходження (всього)

Доходи від власності та підприємницької діяльності

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

Власні надходження бюджетних установ

Всього

ВЛАСНІ ДОХОДИ ГРОМАДИ тис.грн

36 295,6

23 686,8

3 114,2

9 494,6

2 837,3

1 524,9

945,0

367,4

14 352,9

13 176,0

657,3

519,6

Освіта всього: 

з них на оплату праці

з них на оплату енергоносіїв

з них інші видатки

Охорона здоров'я всього: 

з них на оплату праці

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

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

36 295,6

2 837,3

3 445,0

2 599,4

130,0

1 700,7

2 229,8

14 352,9

3 028,5

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ З БЮДЖЕТУ тис.грн

Всього:
19 239,2



ВИДАТКИ В СФЕРІ ОСВІТИ

ВИДАТКИ НА РОЗВИТОК ГРОМАДИ

Всього:
1 348,5
тис.грн

Проєкти, які фінансуються за кошти Державного фонду 
регіонального розвитку, – реконструкція очисних 
споруд в смт Малинівка

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ
444,0

266,0

51,0

180,0

368,0

ВСЬОГО ВИДАТКІВ НА ЗАКЛАД, тис. грн

13 598,0

8 338,0

6 045,0

6 539,4

1 775,1

ВИДАТКИ НА ОДНОГО УЧНЯ, тис. грн

30,6

31,3

118,5

36,3

4,8

КЗ "Малинівський ліцей №1"

КЗ "Малинівський ліцей №2"

КЗ "Старогнилицький ліцей"

Малинівський дошкільний навчальний заклад 

Позашкільна освіта

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЗАКЛАД



Ефективність управління ґрунтується на вимірюванні ступеню задоволення потреб усіх груп, зацікав-
лених у результатах діяльності та розвитку громади. У 2019 році в Малинівській селищній об’єднаній 
територіальній громаді в рамках співпраці з програмою DOBRE розпочато реалізацію місцевого 
конкурсу проєктів під назвою «Бюджет участі» – інструменту прямої демократії, завдяки якому самі 
мешканці громади подають ідеї (проєкти) і відбирають шляхом загального голосування з них ті, які 
будуть реалізовані виконавчим комітетом селищної ради за рахунок бюджету громади.

У бюджеті участі на 2020 рік було представлено 16 проєктів на загальну суму 659 707 грн. За проєкти 
проголосувала 731 особа, віддано 1 786 голосів. 
Проєкти-переможці:
■ Модернізація спортивного майданчика по вул. Шкільна, 120
■ Придбання карнавальних костюмів та декорацій для КЗ "Малинівський ліцей №2"
■ «Від паралелі до висот»
■ «Маленькі Говорунчики» (кабінет вчителя-логопеда)
■ Лабораторія під відкритим небом
■ Очищення та облаштування території ставка за вул. Михайлівська
■ Скеледром на свіжому повітрі

ПРОЄКТИ “ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ”

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

Стратегічні пріоритети – економічний розвиток громади та підвищення якості життя в громаді, які 
покладені в основу Стратегії розвитку Малинівської селищної ОТГ, – включають в себе такі операційні 
цілі, як підтримку розвитку туризму, підвищення безпеки, привабливості і функціональності середови-
ща громади та покращення надання базових послуг мешканцям. Проєкти в межах цілі покращення 
надання базових послуг мешканцям скеровані на покращення стану об’єктів соціальної сфери – 
освіти, культури, спорту. Ці об’єкти після завершального етапу їх реалізації стануть сучасними 
громадськими просторами. Зважаючи на значний обсяг капіталовкладень у цю сферу, громада буде 
активно залучати кошти із зовнішніх джерел, насамперед, це ДФРР, бюджет області, кошти міжнарод-
них донорів тощо.

РОЗМІР ФІНАНСУВАННЯ В 2020 РОЦІ

324,5

125,0

1 000,0

27,8

1 689,2

815,6

400,0

930,0

3 000,0

тис.грн

Видатки на реалізацію проєктів "Бюджету участі"

Капітальний ремонт дороги (вул. Шкільна)

Підтримка осіб з особливими освітніми потребами

Впровадження енергоменеджменту та енергозберігаючих технологій

Створення туристичної інфраструктури та придбання туристичного та спортивного обладнання

Придбання основних засобів (обладнання для дитячого садку та шкіл громади)

Капітальний ремонт електромережі

Придбання та встановлення майданчиків для роздільного збору сміття 

Будівництво спортзалу в КЗ "Малинівський ліцей №2"





КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

63525, Харківська обл., Чугуївський район, 
смт Малинівка, вул. Соїча, 5А.

otg@malinivska-sr.gov.ua

Селищний голова 
Семер’янов Микола Іванович: 

(05746) 35-0-55

Богучарова Ірина Євгенівна – 
начальник відділу бюджету, фінансів 
та планування, головний бухгалтер: 

(05746) 35-3-53, (066) 7000-325

Тираж – 500 екз.


