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Шановні жителі Хо-

ростківської ОТГ, ми 

працюємо над ство-

ренням бюджету для 

громадян, який є од-

ним з ефективних ме-

ханізмів взаємодії 

влади з громадою, 

забезпечення доступ-

ною інформацією з пи-

тань бюджету різних 

вікових груп, а також 

залучення населення 

до прийняття рішень та діалогу. Щоб навіть нефахівець в га-

лузі фінансів міг зрозуміти мову цифр ,щоб кожен з Вас мав 

можливість долучитися до бюджетного процесу, щоб кожен 

житель нашої громади зміг дізнатись, куди протягом року ви-

трачаються кошти платників податків, зрозуміти взаємозв’я-

зок доходів та видатків нашого бюджету. 

Сьогодні нам доводиться жити і працювати в умовах пан-

демії COVID-19. На період здійснення заходів, спрямованих 

на запобігання виникнення і поширення цієї хвороби прийня-

то пакет документів на підтримку платників податків, зокрема 

і податків, які надходять у ОТГ. Лише за березень бюджет не-

доотримав плати за землю 650 тис. грн, податку на нерухо-

ме майно 80 тис. грн. Спад активності підприємств, установ 

та запровадження карантину призведе до втрат ПДФО біля 

560 тис. грн, що, в свою чергу, призведе до скорочення по-

точних видатків. Але не маю сумнівів, що спільними зусилля-

ми ми подолаємо всі труднощі!

З повагою міський голова Степан Гладун

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 дру-

зям, колегам.

Для кожного мешканця громади впливати 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 (дитячо-юнацька 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 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 грома-

ди на 1 рік умовно можуть бути розділені на декілька стадій і займа-

ють більше часу, ніж 1 календарний рік. Період управління бюдже-

том на один рік називається бюджетним циклом і включає 5 стадій: 

складання прогнозу бюджету, складання проєкту бюджету, розгляд 

проєкту бюджету та його затвердження, реалізація прийнятого бю-

джету і, насамкінець, звітування про результати виконання бюджету 

за рік. Один бюджетний цикл займає більше, ніж півтора  календар-

них роки. Завершення одного бюджетного циклу фактично накла-

дається на початок вже наступного бюджетного циклу.

Складання прогнозу бюджету. Прогноз бюджету робиться 

на 3 роки – плановий (тобто той, на який плануємо бюджет) і 2 на-

ступні роки. 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 оприлюдню-

ється на сайті ради та прий мається 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, від-

ділом освіти, розробляють та подають бюджетні запити. На основі 

поданих розрахунків міжбюджетних трансфертів та бюджетних за-

питів вже відбувається розробка проєкту рішення про місцевий бю-

джет. Попередній проєкт бюджету оприлюднюється на сайті ради. 

Розгляд та затвердження бюджету. Попередній проєкт 

рішення про бюджет обговорюється та затверджується на за-

сіданні постійної комісії місцевої ради, яка відповідає за пи-

тання бюджету. Далі проєкт рішення передається на розгляд 

виконавчого комітету, який також повинен його затвердити. 

Проєкт бюджету розглядається та затверджується на сесії міс-

цевої ради. Рішення про затвердження бюджету приймається 

не пізніше, ніж 25 грудня. Після прийняття рішення 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 

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 проце-

дуру розгляду та затвердження в усіх інстанціях, яка завершується 

розглядом та затвердженням рішення місцевою радою. Затвер-

джений звіт оприлюднюється на сайті ради. Окрім того, бюджетне 

законодавство встановлює обов’язкову вимогу проведення пу-

блічного звітування про виконання бюджету. Публічне представ-

лення звіту про виконання бюджету повинно відбутись не пізніше 

15-го березня наступного року. Місцева рада повинна широко 

анонсувати захід, на якому буде представлятись звіт про виконан-

ня бюджету, та запрошувати громадськість відвідати його. 



ЯК МОЖНА ВПЛИВАТИ НА БЮДЖЕТ СВОЄЇ ГРОМАДИ



НА ЧОМУ ЗАСНОВАНО БЮДЖЕТ НАШОЇ ГРОМАДИ

НАША ГРОМАДА ЗАРАЗ

Будь-який бюджет не створюється у вакуумі. Основою для складання бюджету є стан соціально-економічного  розвитку гро-

мади. 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.



ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ ГРОМАДУ 

Хоростківська ОТГ – громада, яка відрізняється багатою культурно-історичною спадщиною, входить до переліку історичних 

місць України завдяки одному з найбільших палацових комплексів та низці релігійних споруд. Громада має багато робочих 

місць в сільському господарстві, передусім, в рослинництві і переробці. Велика кількість робочих місць забезпечує мешканцям 

життєву стабільність та особистий розвиток, а високі доходи громади – розвиток комунальної сфери і надання якісних суспіль-

них послуг на високому рівні. Одним із основних документів Хоростківської ОТГ є Стратегія розвитку на 2019-2020 роки, яка ви-

значає цілі та пріоритети розвитку громади, завдання, проєкти, спрямовані на структурні зміни в економіці та соціальній сфері.

Пріоритетами розвитку нашої громади на найближчі 10 років є:

ПРІОРИТЕТ

1

ПРІОРИТЕТ

2

ПРІОРИТЕТ

3

Економічний розвиток громади.

Розвиток технічної інфраструктури громади із забезпеченням захисту 
навколишнього середовища (розвиток дорожньої  та супутньої інфраструктури, 
розвиток мережі водогонів та каналізації в громаді, створення та розвиток 
комплексної системи управління твердими побутовими відходами, забезпечення 
чистоти води і повітря в громаді, ефективне просторове планування).

Забезпечення доступу до високоякісних суспільних послуг в громаді, а саме: 
шкільна та дошкільна освіта, культура, спорт та відпочинок, охорона здоров’я, 
соціальна допомога, безпека в громаді, надання якісних адміністративних послуг 
в громаді, підвищення ефективності діяльності комунальних закладів.



ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ

Бюджет Хоростківської ОТГ складається із загального та спеціального фондів та складає 85 303,7 тис. грн, в тому числі за-

гальний  фонд – 84 673,7 тис. грн, спеціальний фонд – 630 000 тис. грн. Власні надходження громади – 43 669,8 тис. грн, що 

становить 51,2% всіх доходів бюджету. Відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України обсяг трансфертів, що передбачають-

ся державним бюджетом, заплановано в сумі 41 633,9 тис. грн або 48,8 % доходів.

Бюджет Хоростківської ОТГ наповнюється із таких основних джерел (тис. грн):



КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ЗА ГАЛУЗЯМИ (тис. грн)

Видатки бюджету на 2020 рік заплановано  в сумі 86 627 тис. грн. Найбільшу питому вагу видатків складають видатки на освіту – 

55 201,6 тис. грн, або 63,72% всіх видатків. Видатки за рахунок власних надходжень становлять 43 669,8 тис. грн. Видатки на охорону 

здоров’я на перший квартал склали 3 385,6 тис. грн, з яких 2 527,3 тис. грн – медична субвенція, яка передається районному бюджету.

Видатки на управлінський персонал становлять 10 760,7 тис. грн або 12,42% всіх видатків. Також кошти спрямовуються на 

житлово-комунальне господарство в сумі 7 070 тис. грн. Спрямовані кошти на поточний ремонт доріг в сумі 1 500 тис. грн.



НАЙБІЛЬШІ ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ (тис. грн)

ВИДАТКИ В СФЕРІ ОСВІТИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ 
ЗАКЛАДИ

КІЛЬКІСТЬ 
УЧНІВ

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 
НА ЗАКЛАД (тис. грн)

ВИДАТКИ НА 
ОДНОГО УЧНЯ (тис. грн)

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 гімназія м. Хоростків 279 7 623,3 27,3

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Хоростків 531 12 111,1 22,8

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Клювинці 144 4 703,8 32,7

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Увисла 109 3 616 33,2

ЗОШ І-ІІ ст. с. В.Говилів 88 3 264,3 37,1

ЗОШ І-ІІ ст. с. Сорока 64 2 747,9 42,9

ЗОШ І-ІІ ст. с. Перемилів 129 3 990 30,9

ЗОШ І ст. с. М.Говилів 12 952,5 79,4

ЗОШ І ст. с. Хлопівка 37 1 046,8 28,3

ЗОШ І ст. с. Карашинці 19 1 395,2 73,4



БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

Кошти бюджету розвитку  сформовані із власних коштів ОТГ.

Бюджет розвитку громади сформовано в сумі 1 459,7 тис. грн, з яких 931,7 тис. грн спрямовано на видатки по освіті (дитячі садоч-

ки, школи); житлово-комунальне господарство – 520 тис. грн, органи місцевого самоврядування – 8 тис. грн.

№
Назва об’єктів відповідно 

до проєктно-кошторисної документації
Розмір фінансування 

в 2020 р.

1 Придбання принтера 8 тис. грн

2 Придбання ноутбуків 64 тис. грн

3 Придбання засобів корекції 1,7 тис. грн

4 Придбання котла 53 тис. грн

5 Придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами 33 тис. грн

6 Придбання спортивного майданчика в ЗОШ с. Клювинці 60 тис. грн

7 Придбання ноутбуків ЗОШ І-ІІІ с. Сорока 60 тис. грн

8 Придбання ноутбуків ЗОШ І-ІІІ с. Увисла 60 тис. грн

9 Придбання тренажерів с. Верхівці 60 тис. грн

10 Придбання тренажерів в с. Хлопівка 60 тис. грн

11 Капремонт площі на території ЗОШ І-ІІІст. №2 в м. Хоростків 600 тис. грн

12 Капітальний ремонт тротуару 400 тис. грн



Контактна інформація:
Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер міськради Бурак Оксана Ярославівна – (096)745 86 70

Адреса громади: вул. Кн. Володимира, буд. 17, м. Хоростків, Гусятинський р-н, Тернопільська обл. 
Хоростківська міська рада e-mail: 21157740@mail.gov.ua

Наклад 500 прим.

ПРОЄКТИ «ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ»

У 2020 році у бюджеті Хоростківської ОТГ передбачені кошти в сумі 300 тис. грн на проєкти,  що пройшли відбір на конкурсі, 

а саме:

1. «Забезпечення комп’ютерною та оргтехнікою закладів дошкільної освіти Хоростківської ОТГ» – 100 тис. грн.

2. «Територія здоров’я – здоровий спосіб життя» – 60 тис. грн.

3. «Інформаційні технології-запорука якісної освіти» – 60 тис. грн.

4. Дитячий майданчик «Місце щасливого дитинства» – 60 тис. грн.

5. «Громадсько-активна школа – центр впровадження сучасних інформаційних технологій» – 60 тис. грн.

6. «Здорова нація – здорова Україна. Облаштування вуличними тренажерами сільських майданчиків» – 60 тис. грн.

Шановні мешканці Хоросткова!

При формуванні бюджету на 2020 рік були враховані ваші пропозиції щодо фінансування пріоритетних напрямків - ремонту 

доріг та тротуарів (виділено 1 900 тис. грн), ремонту закладів культури (виділено 280 тис. грн), встановлення спортивних май-

данчиків та тренажерів (180 тис. грн). 

 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 horrada@ukr.net або 

занести до міської ради у загальний відділ, кабінет № 3.

Ми чекаємо на ваші пропозиції та наперед за них дякуємо!


