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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 (Global Communities) 
і не обов’язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів.
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ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ПЕТРИКІВСЬКОЇ ОТГ!

2

Голова громади
Гавриленко 

Ольга Григорівна

Петриківська об'єднана територіальна громада утворена 20 квітня 
2017 року. Тепер ми маємо прямі міжбюджетні відносини з державою, що 

суттєво збільшили бюджет громади, завдяки чому здійснюються зміни в освіті, 
медицині, культурі та інфраструктурі.

В посібнику зазначені цифри станом на початок року до пандемії. Але через 
пандемію бюджет громади недоотримає суттєві суми, також частину коштів довелось 
переспрямувати на протидії коронавірусу. Також на боротьбу з коронавірусом за 
рахунок власних коштів бюджету в ОТГ вже виділено 148,2 тис грн. Це: 123,2 тис. грн для 
Петриківської ЦЛ  на придбання засобів індивібуального захисту та палива, 25 тис. грн - 
на санітарну обробку деззасобами території громади. Тому далеко не все, що 
планувалось напочатку року та відображено у "Бюджеті для громадян" зможе бути 
профінансоване.

Ви тримаєте в руках «Бюджет для громадян», який донесе до Вас 
інформацію про доходи та витрати нашої громади. Він створений для 
забезпечення формування більш відкритих і довірливих відносин між органами 
влади і населенням, підвищення прозорості та відкритості бюджетного процесу 
та звідки Ви зможете дізнатись все про бюджет нашої громади. Адже одним з 

основних напрямків розвитку нашої громади є створення ефективних 
механізмів взаємодії влади з громадянами та забезпечення доступної 

інформації з питань бюджету для різних цільових груп, а також 
залучення населення до прийняття рішень.

Тож використовуйте інформацію і будьте 
активними!



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

ЩО ТАКЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРОМАДЯН?

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 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 
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. Видатки 
можуть бути поточні та капітальні.

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

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.

Дотації – кошти, які виділяються з бюджету 
вищого рівня для того, щоб досягти рівних доходів 
населення у всіх населених пунктах.

Субвенції – кошти, які з державного бюджету 
передають місцевим бюджетам на виконання 
конкретних повноважень, які делеговані державою. 
Ці кошти можна використовувати лише за певним 
п р и з н а ч е н н я м .  П р и к л а д и  с у б в е н ц і й  – 
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.

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).

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.
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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 наступного бюджетного циклу.

БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ

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 від зібраних податків. Прогноз на наступні 3 роки 
оприлюднюється на сайті ради та приймається на сесії не пізніше 1 вересня. 1

Складання бюджету. На цій стадії загальнодержавні органи подають розрахунки 
міжбюджетних трансфертів, розробляються та подаються бюджетні запити. На основі поданих 
розрахунків міжбюджетних трансфертів та бюджетних запитів вже відбувається розробка проекту 
рішення про місцевий бюджет. Підготовлений попередній проєкт бюджету оприлюднюється на 
сайті ради. 2

Розгляд та затвердження бюджету. Попередній проєкт рішення про бюджет обговорюється 
та погоджується на засіданні постійної комісії місцевої ради, яка відповідає за питання бюджету. 
Далі проєкт рішення передається на розгляд виконавчого комітету, який його погоджує. 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 оприлюднюються на сайті ради. 

3
Виконання бюджету. Саме на цьому етапі здійснюються всі витрати та збираються 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 виконання бюджету, що також передбачає затвердження квартальних звітів 
окремими рішеннями ради по завершенню кожного кварталу.

4
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 після затвердження оприлюднюється 
на сайті ради. Окрім того, бюджетне законодавство встановлює обов'язкову вимогу щодо 
проведення публічного 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, 
серед широкої громадськості. 

5
*Номер етапу за схемою 
відповідає номеру етапу 
на сторінці 5
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В цей час відбувається складання прогнозу 
бюджету на наступні 3 роки.

Як долучитись:
џ Подавати пропозиції до прогнозу бюджету 

в управління та відділи;
џ Подавати пропозиції безпосередньо до 

фінвідділу. Місцева рада також сама може 
організувати процес збору пропозицій до 
прогнозу бюджету від громадян;

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

В цей час відбувається складання 
бюджету на наступний рік.

Як долучитись:
џ Подавати пропозиції до бюджету 

депутатам;
џ Подавати пропозиції безпосередньо 

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

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

Вже по завершенню календарного року 
розпочинається етап зв ітування про 
виконання бюджету за рік.

Як долучитись:
џ Взяти участь в обговоренні звіту про 

виконання бюджету п ід час його 
публічного представлення;

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

џ І н і ц і ю в а т и  г р о м а д с ь к и й  а у д и т 
виконаного бюджету: як по окремим 
напрямкам (наприклад, щодо гендерної 
орієнтованості), так і всього бюджету в 
цілому.

В цей час попередній проєкт проходить 
узгодження та обговорення, під час кожного з 
яких до бюджету можуть вноситись певні 
незначні зміни.

Як долучитись:
џ Взяти участь в бюджетних слуханнях та 

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

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

џ Допомагати фінансистам в створенні 
бюджету для громадян;

џ Сприяти поширенню прийнятого рішення 
про бюджет, а також бюджету для 
громадян.

В цей час відбуваються закупівлі, 
фінансується робота бюджетних установ і 
організацій, збираються податки. За 
потреби вносяться зміни до бюджету.

Як долучитись:
џ Подати проєкт на конкурс бюджету 

участі. Приймати участь в кампаніях 
агітації за проєкти бюджету участі та 
голосувати за проєкти бюджету участі;

џ Ініціювати громадський моніторинг 
виконання бюджету;

џ Відвідувати засідання бюджетної 
комісії та сесій селищної ради.

1
2

3
4

5

ТРАВЕНЬ-ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД-25 ГРУДНЯ

СІЧЕНЬ-ГРУДЕНЬ

СІЧЕНЬ-15 БЕРЕЗНЯ

ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ

ЯК МОЖНА ВПЛИВАТИ НА БЮДЖЕТ СВОЄЇ ГРОМАДИ
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НА ЧОМУ ЗАСНОВАНО БЮДЖЕТ НАШОЇ ГРОМАДИ
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.

Наша громада зараз

Сільськогосподарські підприємства громади
Галузі діяльності підприємств

Загальна кількість населення

Працездатне 
населення

Сільське 
господарство

Промисловість

Працевлаштоване 
населення

8 640 
осіб

4 800 
осіб

2 771
особа

15,1
тис. га

824 
особи

0
осіб

Вирощування 
сільськогосподарських 

культур

Тваринництво

Надання послуг 
населенню

Торгівля

Земля сільськогосподарського
призначення

Протяжність доріг, 
що потребують 

капітального ремонту

Протяжність доріг, 
що потребують 

поточного ремонту

116
км

28
км

Дитячих
 садки

Школи

Фельдшерсько-акушерські 
пункти та амбулаторії

682 
особи

2

2

Лікарня

12

- СТОВ «Хутірське»

- Агрофірма «Світанок»

- ф/г «Відродження»

+Установи 
знаходяться в 
підпорядкуванні 
районної ради
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ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ ГРОМАДУ

ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ
Основним джерелом власних надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, 

що становить 61,5% від показника власних доходів загального фонду на 2020 рік. Також важливими джерелами 
власних надходжень є акцизний податок, плата за землю та єдиний податок. Основні трансферти з державного 
бюджету – освітня та медична субвенції.

Доходи бюджету громади в 2020 році

Доходи 
громади 
у 2020 р.

Трансферти

39 153,71
ТИС. ГРН

Власні доходи

40 501,69
ТИС. ГРН

Всього

79 655,39
ТИС. ГРН

Базова 
дотація

1 806.7
тис. грн

Освітня субвенція з 
державного бюджету
 місцевим бюджетам

23 678.7 
тис. грн

Медична субвенція з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам

13838,7 
тис. грн

Дотація з місцевого бюджету 
на утримання закладів 

освіти та охорони здоров’я

4 082,74
тис. грн

Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 

переданих видатків 
у сфері освіти

1 100,32 
тис. грн

Субвенція з місцевого 
бюджету на надання 
державної підтримки 
особам з особливими 
освітніми потребами 

223,041 
тис. грн

Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 
переданих з місцевого 

бюджету видатків у сфері 
охорони здоров'я 

3 177,02
тис. грн

Субвенція з місцевого 
бюджету на утримання 

об'єктів спільного користування 
чи ліквідацію негативних 

наслідків діяльності об’єктів 
спільного користування

2 986,99
тис. грн

Інші субвенції
з місцевого 

бюджету

500 
тис. грн

Гроші, які отримує громада від держави
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Зростання інтелектуального
капіталу та розвиток 

громадянського суспільства

Збереження та просування
культурної спадщини

«Петриківський розпис»

Підвищення рівня 
громадської і соціальної 

безпеки мешканців

Збереження природної 
привабливості та підвищення 

екологічної безпеки

Пріоритет № 1 Пріоритет № 2

Пріоритет № 3 Пріоритет № 4 Пріоритет № 5

Підвищення привабливості 
проживання і розвиток 

інфраструктури

Пріоритети
на найближчі 

10 років

* За аналізом минулорічних пропозицій від громадян в бюджет 2020 року було заплановано поточний ремонт 
вуличної мережі ОТГ на суму 1 800 тис. грн



Власні доходи громади

Найбільші видатки з бюджету

946,787
тис. грн

616,9
тис. грн

21,1
тис. грн

Адміністративні збори, 
платежі, доходи від 

некомерційної діяльності

Інші

Власні 
надходження

бюджетних установ

Податок 
на майно

5400,5
тис. грн

Єдиний
податок

6409,2
тис. грн

Екологічний 
податок

4,7
тис. грн

Рентна плата 

3,1
тис. грн

Акцизний податок

2 755,8
тис. грн

Податок на доходи 
фізичних осіб

24 341,40
тис. грн

Всього податкових 
надходжень

38 916,9
тис. грн

Всього неподаткових 
надходжень

1 584,79
тис. грн

КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ

Освіта 51 313,61
тис. грн

Охорона
здоров’я

8 314,3
тис. грн

Управління
громадою 9 798,83

тис. грн

ОПЛАТА
ПРАЦІ

40 892,85 
ТИС. ГРН

ОПЛАТА
ЕНЕРГОНОСІЇВ

6 229,93
ТИС. ГРН

ІНШІ
ВИДАТКИ

4 190,84 

ТИС. ГРН

ОПЛАТА
ПРАЦІ

4 340,29
ТИС. ГРН

ОПЛАТА
ЕНЕРГОНОСІЇВ

2 761,96
ТИС. ГРН

ІНШІ
ВИДАТКИ

1 212,05
ТИС. ГРН

ОПЛАТА
ПРАЦІ

9 061,5
 ТИС. ГРН

ОПЛАТА
ЕНЕРГОНОСІЇВ

167,335
ТИС. ГРН

ІНШІ
ВИДАТКИ

569,996
ТИС. ГРН

Найбільші витрати селищного бюджету (63,7%) направлені на надання освітніх послуг 
населенню громади закладами дошкільної та шкільної освіти, ІРЦ; 10,2% бюджету заплановано на 
охорону здоров'я – утримання Петриківської ЦРЛ; 2,9% видатків – на економічну діяльність та 
житлово-комунальне господарство. Структура видатків з бюджету за галузями включає:

Освіта Охорона 
здоров’я

Економічна 
діяльність

Фізкультура
і спорт

Культура 
і мистецтво

Соцзахист та 
забезпечення

Управління 
громадою

Інші 
видатки

ЖКГ

51 313,61
тис. грн

8 314,3 
тис. грн

1 265 
тис. грн

1 218,49
тис. грн

3 412,33
тис. грн

3 014,98
тис. грн

2 640,89
тис. грн

9 798,83
тис. грн

1 776,18
тис. грн

Всього:

82 754,6
тис. грн

8



ВИДАТКИ В СФЕРІ ОСВІТИ

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

Кількість
учнів

941 
особа

Всього
видатків на
заклад

27 813,2 
тис. грн

Видатки
на одного
учня

29,6
тис. грн

Кількість
учнів

201 
особа

Всього
видатків на
заклад

6 944,1
тис. грн

Видатки
на одного
учня

34,5
тис. грн

Петриківський ОЗО Хутірський НВК

Бюджет розвитку є важливою складовою місцевого бюджету та інструментом реалізації інвестиційних та 
інноваційних інфраструктурних проєктів органів місцевого самоврядування. Кошти цього бюджету спрямовуються на 
капітальний ремонт, розбудову та реконструкцію об'єктів місцевої соціально-культурної сфери та житлово-
комунального господарства, формують місцеву інфраструктуру.

• Співфінансування проєкту покращення пріоритетної послуги (послуга поводження з твердими 
побутовими відходами) у рамках програми «ДОБРЕ»: 915 тис. грн

• Співфінансування проекту з просторового планування територій громади у рамках програми 
«ДОБРЕ»: 90 тис. грн

• Співфінансування проєкту створення ХАБу крафтових технологій (осучаснення умов для 
профорієнтації молоді та розвитку підприємництва на території Петриківської ОТГ) у рамках 
компоненту "Місцевий економічний розвиток" програми «ДОБРЕ»: 130 тис. грн

• Створення центру надання адміністративних послуг: 195 тис. грн

• Ремонт Хутірського СБК: 270 тис. грн

• Реконструкція комерційного вузла обліку газу: топкова Петриківської середньої 
загальноосвітньої школи (початкові класи): 192 тис. грн

• Виготовлення ПКД з протипожежних заходів по Малопетриківській та Петриківській філіях 
Петриківського ОЗО: 68 тис. грн

• Ремонт вуличної мережі ОТГ: 1800 тис. грн

• Створення молодіжного простору в рамках програми «ДОБРЕ»: 180 тис. грн

Фінансування у 2020 році
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Адреса: Україна,  51800, Дніпропетровська область,
Петриківський район, смт Петриківка, 
пр. Петра Калнишевського, 71
Електронна пошта: smtpetrikivka@i.ua
Телефон: +38 (0563) 421-386, +38 (0563) 421-384

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЙ

ЯК ПОДАТИ СВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ДО БЮДЖЕТУ

Петриківська селищна рада
П.І.Б. 

Адреса 
Контактний телефон 

ПРОПОЗИЦІЇ
ДО ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ 2020 року

Вважаю, що в нашій громаді існує проблема 

Ця проблема зачіпає інтереси

Вирішити цю проблему можна шляхом

Прошу вас розглянути можливість включення до бюджету Петриківської ОТГ 2020 витрати на:

Підпис
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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 оформити за зразком, який зображено нижче, надіслати на електронну пошту 
або занести до селищної ради.

Ми чекаємо на ваші пропозиції та наперед за них дякуємо!



КАЛЕНДАР НА 2021 РІК 

11

СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ

ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ

НД НД НД

НДНД НД

НД НД НД

НД НД НД



Наклад 500 примірників

КАЛЕНДАР НА 2020 РІК 

СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ

ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ

НД НД НД

НД НД НД

НД НД НД

НД НД НД
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