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Підготовка та друк цього видання стали можливими в рамках реаліза

ції проєкту 

“Децентралізація приносить прозорість та ефективніст

ь в медицині 

та освіті (ДІЄМО)”. Зміст є відповідальністю Глобал Ко

м’юнітіз 

(Global Communities) і не обов’язково відображає 

точку зору уряду Сполучених Ш
татів.
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БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (БК УКРАЇНИ) 
- визначає правові засади функціонування 
бюджетної системи України, її принципи, 
основи бюджетного процесу і міжбюджет-
них відносин та відповідальність за пору-
шення бюджетного законодавства. Регулю-
ються відносини, що виникають у процесі 
складання, розгляду, затвердження, вико-
нання бюджетів, звітування про їх виконан-
ня та контролю за дотриманням бюджетно-
го законодавства і питання відповідально-
сті за порушення бюджетного законодав-
ства (ухвалений 8 липня 2010 року, діє з 
1 січня 2011 рок

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ – це фінансовий план 
громади. В ньому визначається, звідки гро-
мада буде отримувати кошти, а також на що  
витрачати. Бюджет громади формується та 
управляється на основі Бюджетного кодек-
су України. Це означає, що існують чіткі 
правила, звідки і в якому порядку громада 
отримує кошти в свій бюджет, а також куди 
вона може витрачати кошти бюджету. 
Бюджет, а також зміни до нього затверджу-
ється рішенням місцевої ради. 

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ – гроші та інші ресурси, 
виражені в грошах, які громада заробила 
сама, а також отримала від держави як для 
конкретних цілей, так і без конкретного 
призначення. Доходи бюджету формуються 
з податків та зборів, неподаткових надхо-
джень (наприклад, кошти, отримані за на-
дання адміністративних послуг, кошти, які 
самостійно заробили бюджетні установи, 
трансферти). 

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ – кошти, що витрача-
ються на цілі та заходи, які заплановані в 
бюджеті. Видатки можуть бути поточні та ка-
пітальні. 

ЕКОНОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ   - 
деталізує використання коштів за їх пред-
метними ознаками — заробітна плата, на-
рахування на заробітну плату, оплата ко-
мунальних послуг, усі види господарської 
діяльності, виплати населенню та інші кате-
горії, що надає можливість виділити захи
щені статті видатків бюджету та забезпечує 
єдиний підхід до всіх розпорядників та 
одержувачів коштів.

ТРАНСФЕРТИ – це кошти, які передаються з 
бюджетів інших рівнів до бюджету громади. 
До трансфертів відносяться дотації та суб-
венції. 

СУБВЕНЦІЇ – кошти, які з державного бю-
джету передають місцевим на виконання 
конкретних повноважень, які делеговані 
державою. Ці кошти можна використовувати 
лише за певним призначенням. Приклади 
субвенцій – інфраструктурна, медична, 
освітня. Субвенції також можуть передава-
тися з одного місцевого бюджету іншому. 
Наприклад, передача коштів обласній лі-
карні на лікування міських жителів - з місь-
кого в обласний бюджет.

ДОТАЦІЇ – кошти, які виділяються з бюджету 
вищого рівня для того, щоб досягти рівних 
доходів населення у всіх населених пунк-
тах.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД – це кошти, передбачені 
для повноцінної роботи державних установ. 
Кошти загального фонду витрачаються пе-
реважно на виплати заробітної плати та 
оплату енергоносіїв, задля утримання уста-
нов освіти (дитячі садки, школи, позашкільні 
заклади), культури (будинки культури, 
клуби, бібліотеки, музеї), медицини (ФАПи, 
амбулаторії), соціального захисту населен-
ня, фізичної культури і спорту (дитячо- 
юнацька спортивна школа, заходи та зма-
гання різного характеру).

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД –  це окремий фонд, 
кошти якого мають цільове спрямування. 
Основну частину спеціального фонду фор-
мують бюджет розвитку та власні надхо-
дження установ, які вони отримують від на-
дання послуг (від оренди приміщень, реалі-
зації майна, харчування дітей), а також інші 
ресурси, наприклад, гранти від міжнарод-
них організацій, благодійні внески, дарунки 
від юридичних та фізичних осіб. 

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ – кошти, які витрача-
ються на капітальне будівництво, реаліза-
цію інвестиційних проєктів, капітальний 
ремонт та реконструкцію об’єктів соціаль-
но-культурної сфери і житлово-комуналь-
ного господарства тощо. Тобто на будів-
ництво, модернізацію та ремонт доріг, шкіл, 
садочків, амбулаторій, клубів. 

БЮДЖ ЕТНА
ТЕРМІНОЛОГІЯ

3



• Підготовка та затвердження плану заходів щодо складання прогнозу 
місцевого бюджету - до 15 травня
• Доведення до головних розпорядників коштів організаційно-методологічних 
засад складання прогнозу місцевого бюджету - в одноденний термін з дня їх 
отримання від МФУ
•• Прогноз обсягів доходів місцевого бюджету  та доведення до головних 
розпорядників коштів орієнтовних граничних показників видатків місцевого 
бюджету на середньостроковий період - до 5 липня
• Подання, розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету Виконавчого 
комітету сільської ради прогнозу місцевого бюджету - до 1 вересня

• Отримання від МФУ  та КМУ розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних 
трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та 
інших показників щодо складання проєкту Бюджету, а також пропозицій щодо 
форми проєкту рішення про Бюджет  (типової форми рішення), а також 
організаційно-методологічних вимог щодо складання проєкту Бюджету - 
у тижневий строк з дня прийняття проєкту закону про Державний бюджет 
України у другому читанні
•• Прийняття рішення про заходи щодо підготовки проєкту місцевого бюджету 
(засідання  Робочої групи, визначення термінів подання матеріалів тощо) - 
до 1 вересня
• Розроблення та доведення до головних розпорядників коштів  інструкції з 
підготовки бюджетних запитів - до 1 жовтня
• Розроблення   та подання бюджетних запитів -  протягом жовтня місяця

• Підготовка проєкту рішення про місцевий бюджет та оприлюднення  
проєкту  рішення на вебсайті ради - до 1 грудня
• Схвалення проєкту рішення про місцевий бюджет  - до 20 грудня
• Затвердження проєкту рішення про Бюджет громади або ухвалення іншого 
рішення з цього приводу - до 25 грудня включно
•• Оприлюднення рішення про місцевий бюджет на плановий рік на 
офіційному вебсайті та у газеті, що визначена сільською радою  - не пізніше 
ніж через 10 днів після затвердження бюджету громади
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4



• Затвердження розпису місцевого бюджету та його подання до органу 
Казначейства - (граничний термін - 25 січня) 
• Доведення до Головних розпорядників коштів  лімітних довідок та витягів із 
розпису місцевого бюджету -   місячний термін з дня прийняття рішення про 
місцевий бюджет
• Затвердження кошторисів та інших бюджетних документів - протягом 30 
календарних днів після затвердження розпису місцевого бюджету
•• Розробка за погодженням  паспортів бюджетних програм  - протягом 45 днів 
після набрання чинності рішенням про місцевий бюджет
• Внесення змін до  Бюджету - протягом бюджетного періоду

• Підготовка, подання та організація роботи з розробки річного звіту по 
мережі, штатах і контингентах про виконання Бюджету громади, та 
пояснювальної записки Департаменту фінансів – лютий 
• Затвердження річного звіту про виконання Бюджету громади - 
протягом березня
•• Підготовка, публічне представлення та оприлюднення інформації - про 
виконання місцевого бюджету за підсумками року на офіційному веб-сайті та у 
газеті, про час і місце публічного представлення такої інформації -  
до 1 березня
• Публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету за 
підсумками року  - до 20 березня
•• Оприлюднення рішення  місцевої ради щодо річного звіту про виконання 
місцевого бюджету- не пізніше ніж через десять днів з дня прийняття

БЮДЖЕТ – це ключовий інструмент для управління громадою, а також 
втілення в життя пріоритетів та цілей розвитку громадою. 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 “бюджетний цикл” і включає в себе 5 стадій: складання 
прогнозу бюджету, планування та складання проєкту бюджету, 
ророзгляд 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.  
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ЯК МОЖ НА ВПЛИВАТИ
НА БЮДЖ ЕТ СВОЄЇ ГРОМАДИ?

01
липень-вересень

СКЛАДАННЯ
ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ

В ЦЕЙ ЧАС ВІДБУВАЄТЬСЯ
СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ
НА НАСТУПНІ 3 РОКИ

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ:
 
- Подавати пропозиції до прогнозу бюджету в фінансово – 
економічний відділ сільської ради;
-- Брати участь в експертних групах, дорадчих органах, 
наприклад, з питань врахування прогнозом 
довгострокових інфраструктурних проєктів

02
травень-жовтень

СКЛАДАННЯ
БЮДЖЕТУ

В ЦЕЙ ЧАС ВІДБУВАЄТЬСЯ
СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ
НА НАСТУПНИЙ РІК

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ:
 
- Подавати пропозиції до бюджету депутатам;
- Місцева рада сама організовує процес збору 
пропозицій до бюджету від громадян;
-- Брати участь в експертних групах, дорадчих органах, 
наприклад, з питань врахування бюджетом гендерних 
аспектів

03
листопад-25 грудня

РОЗГЛЯД ТА
ЗАТВЕРДЖЕННЯ
БЮДЖЕТУ

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 

04
січень-грудень

ВИКОНАННЯ
БЮДЖЕТУ

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. Приймати 
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 
сільської ради

05
січень-15 березня

ЗВІТУВАННЯ
ПРО ВИКОНАННЯ
БЮДЖЕТУ

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 сесії, на яких звіт про виконання бюджету 
затверджується; 
-- Ініціювати громадський аудит виконаного бюджету як по 
окремим напрямкам (наприклад, щодо гендерної 
орієнтованості), так і всього бюджету в цілому
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БЮДЖ ЕТ РОЗВИТКУ
ТАРАКАНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ
НА 2020 РІК
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ОНОВЛЕННЯ
БІБЛІОТЕЧНОГО
ФОНДУ

45,0
 ТИС. ГРН

147,0 ТИС. ГРН

250,0 ТИС. ГРН

326,7 ТИС. ГРН

15,0
 ТИС. ГРН

ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ

ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДІВ
СЕРЕДНЬОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛИЧНОГО
ОСВІТЛЕННЯ В С. ВЕЛИКІ ЗАГІРЦІ

ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ



  45%         ВЛАСНІ НАДХОДЖ ЕННЯ

55% ТРАНСФЕРТИ

33,2%
ОСВІТНЯ

СУБВЕНЦІЯ

8972,29,6%
БАЗОВА

ДОТАЦІЯ

2591,5

2,2%
МЕДИЧНА

СУБВЕНЦІЯ

607,2 6,8%
ДОТАЦІЯ НА УТРИМАННЯ

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

1835,00,1%
СУБВЕНЦІЯ НА НАДАННЯ

ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

ОСОБАМ З ОСОБЛИВИМИ

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

28,8

БЮДЖ ЕТ 2020 ТАРАКАНІВСЬКОЇ ОТГ

27

21,8%
13,0%
10,2%
2,1%
0,4%
0,2%
0,2%

5890,0
3508,0
2766,1
558,0
115,5
66,5
63,3

<0,1% 0,6

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)Єдиний податок 
Податок на майно
Акцизний податок
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльностіВласні надходження бюджетних установ
Рентна плата

Туристичний збір



* всі суми подані в тисячах гривень

** дані подано станом на 01.03.2020

БЮДЖ ЕТ 2020 ТАРАКАНІВСЬКОЇ ОТГ
МЛН
ГРН

УПРАВЛІННЯ
ГРОМАДОЮ20,5%
5543,5

ОСВІТА58,6%
15819,9

ІНШІ
ВИДАТКИ5,7%
1529,5 КУЛЬТУРА

І МИСТЕЦТВО7,9%
2138,4

ОРГАНІЗАЦІЯ
БЛАГОУСТРОЮ3,8%
1039,5

СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ
ТА СОЦІАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1,6%

428,5

ОХОРОНА
ЗДОРОВ’Я1,1%
308,5

ЖИТЛОВО –
КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО 0,7%
195,0



Тараканівська ОТГ 2020

ЗЕМЛІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО

ПРИЗНАЧЕННЯ

ПрАТ «Дубрик»
СГ ТзОВ «ДАК» 
ТОВ «ВКФ Великом»
ТзОВ «Метагро»
ТзОВ «Агрі Транс»

НАЙБІЛЬШІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ

46%

27%

21%

ОСНОВНІ БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧІ ПОДАТКИ
(в структурі власних доходів)

Податок на доходи 
фізичних осіб 

Єдиний податок

Податок на майно

ОСВІТА
15,8млн

грн
59%

НАЙБІЛЬШІ ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ 2020

4722 ГА

ПРОМИСЛОВІСТЬ СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО

10

3760
ОСІБ

2246
ОСІБ

1617
ОСІБ

40
ОСІБ

1214
ОСІБ

КІЛЬКІСТЬ

НАСЕЛЕННЯ

ПРАЦЕЗДАТНЕ

НАСЕЛЕННЯ

ПРАЦЕВЛАШТОВАНЕ

НАСЕЛЕННЯ
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ПО ГАЛУЗЯМ

Дороги, котрі
потребують
КАПІТАЛЬНОГО
ремонту

СТАН ДОРІГ В ГРОМАДІ

17 КМ



Тараканівська ОТГ 2020
ЛІЦЕЙ ГІМНАЗІЯ

ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ

ЗАКЛАДИ (САДОЧКИ)

ФЕЛЬДШЕРСЬКО-АКУШЕРСЬКІ

ПУНКТИ ТА АМБУЛАТОРІЇ 

БЮДЖЕТНІ
ЗАКЛАДИ
ГРОМАДИ:

11

СТАН ДОРІГ В ГРОМАДІ
Дороги, котрі
потребують
ПОТОЧНОГО
ремонту

5 КМ

2111



ВИДАТКИ
В СФЕРІ ОСВІТИ

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЧОЛ.

ТАРАКАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

ТАРАКАНІВСЬКИЙ ДНЗ

ЗАКЛАДИ ОСВІТИ: 

РАЧИНСЬКА ГІМНАЗІЯ

145

220

58

5992,2

7310,3

1943,2

ВСЬОГО ВИДАТКІВ
НА ЗАКЛАД, ТИС. ГРН

ВИДАТКИ НА ОДНОГО УЧНЯ,
ТИС. ГРН/ЧОЛ.

41,3

33,2

33,5

ВСЬОГО КАПІТАЛЬНИХ
ВИДАТКІВ, ТИС. ГРН

5992,2

7310,3

ПРИДБАННЯ МЕБЛІВ, КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ,
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ СТАДІОНУ,
ТИС. ГРН

25,0

62,5

ВИДАТКИ НА КАПІТАЛЬНІ
РЕМОНТИ, ТИС. ГРН

45,0

45,0

33,9

26,6

29,4

ВИДАТКИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ В
ПЕРЕРАХУНКУ НА ОДНОГО УЧНЯ
ТИС. ГРН/ЧОЛ.

ВИДАТКИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ В
ПЕРЕРАХУНКУ НА ОДНОГО УЧНЯ
ТИС. ГРН/ЧОЛ.

12



2

824,9 230,7 88,7

17,1 18,7 1,3

22,2 12,2 2,8

18,0 10,0 2,0

80,0

30,0-

- -

- -

-

3 2 1

ВИДАТКИ
В СФЕРІ МЕДИЦИНИ

КІЛЬКІСТЬ ЛІКАРІВ, ЧОЛ.

КН
П «
ТА
РА
КА
НІВ
СЬ
КА
 АЗ
ПС
М»

ФА
П С
. В
ЕЛ
ИК
І З
АГ
ІРЦ
І К
НП

«Т
АР
АК
АН
ІВС
ЬК
А А
ЗП
СМ
»

ФА
П С
. Р
АЧ
ИН
 КН
П

«Т
АР
АК
АН
ІВС
ЬК
А А
ЗП
СМ
»

КІЛЬКІСТЬ ІНШОГО
МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ, ЧОЛ.

ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ,
ТИС. ГРН

КОШТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАКУПІВЛІ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (ЗА РАХУНОК
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ), ТИС. ГРН

ВИДАТКИ НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
ТИС. ГРН

ВИДАТКИ НА ЗАХОДИ
З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ,
ТИС. ГРН

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ
ЗАСОБАМИ, ТИС. ГРН

ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ,
ТИС. ГРН

13



СЬОГОДЕННЯ ТАРАКАНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ

14

Святкування Дня незалежності

Пам’ятник Божій матері с. Тараканів Дитячий майданчик Тараканівського ДНЗ СГ ТзОВ ДАК

Тараканівський форт

Тараканівський ДНЗ (дитячий садок) Їдальня Тараканівського ліцею Стадіон Тараканівського ліцею

Клас в Тараканівському ліцеї КЗ Тараканівський центр культури та дозвілля



СЬОГОДЕННЯ ТАРАКАНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ

15

Мурал Їдальня Тараканівського ліцею

Народний вокальний ансамбль КумонькиРачинський старостинський округ

Стадіон Тараканівського ліцею Народний вокальний ансамбль Кумоньки

КЗ Тараканівський центр культури та дозвілля Учасники військово – патріотичної гри Джура



35641, Рівненська обл., Дубенський р-н, 
с. Тараканів, вул. Львівська, 117

(03656) 51-2-33,
(067) 79-84-773 - тел.сільського голови

Сорочинська Наталія Григорівна

tarakaniv.sil.rada@ukr.net

АДРЕСА:

ТЕЛЕФОНИ:

E-MAIL:

СІЛЬСЬКИЙ
ГОЛОВА:

НАШІ
КОНТАКТИ

Офіційний сайт
Тараканівської ОТГ

Офіційна сторінка
в мережі Facebook

TARAKANIVSKA.GROMADA.ORG.UA ТАРАКАНІВСЬКА ГРОМАДА
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