
ДЛЯ ГРОМАДЯН

Т Р О Ї Ц Ь К О Ї
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Б Ю Д Ж Е Т

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ  ТРОЇЦЬКОЇ ОТГ!
19 грудня 2019 року було затверджено бюджет нашої громади. Ми розробили цей інформаційний 
документ для того, щоб донести до Вас інформацію про селищний бюджет на 2020 рік простою, 

доступною мовою та допомогти Вам зрозуміти, як складається головний фінансовий документ громади 
«селищний бюджет», скільки це займає часу, основні джерела наповнення спільної скарбниці нашої 
громади і, найголовніше, як ми ним розпоряджаємось. Для нас важливо, щоб Ви були рівноправним 

учасником бюджетного процесу, разом сприяли кращому наповненню селищного бюджету коштами та 
досягненню більш ефективного їх використання для розвитку нашої громади. На сайті Троїцької 

селищної ради (troicka-gromada.gov.ua) також є спеціальний розділ «Бюджет громади», на якому 
можна знайти ще більше інформації про наповнення та витрачання коштів бюджету.

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”
Наклад 500 примірників 
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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 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 
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. 
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 – 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 доходів населення у всіх 

населених пунктах.
Загальний фонд – це кошти, передбачені для надання 
послуг державними та комунальними 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, лікарні), 
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. 

БЮДЖЕТНА

ТЕРМІНОЛОГІЯ
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.   

ЩО ТАКЕ БЮДЖЕТ

ДЛЯ ГРОМАДЯН?



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 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 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 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 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. 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 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.
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 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.



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.

січень
15 березня 

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.

травень
жовтень

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.

листопад
25 грудня

В цей час відбувається складання прогнозу бюджету на наступні 3 роки.
Як долучитись:

Подавати пропозиції до прогнозу бюджету в управління та відділи – листом, 
надісланим звичайною чи електронною поштою;

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.

липень
вересень

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.

БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ

січень
грудень

СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ

СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ

РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
БЮДЖЕТУ

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ



НА ЧОМУ ЗАСНОВАНО БЮДЖЕТ НАШОЇ ГРОМАДИ?

Промислові підприємства громади: ТОВ «АКГ ЛТД», ТОВ «Троїцький олійнопресовий завод», 
ПСП «Агрофірма Привілля»

Інші – це сільськогосподарські фермерські господарства – 78 од., ФОП – 287 од. та інші.
Галузі діяльності підприємств: виробництво олії та тваринних жирів, вирощування зернових культур 

(крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
Земля сільськогосподарського призначення: 58 095 га ріллі

Стан доріг в громаді:
Протяжність доріг, що потребують капітального ремонту: 103,7 км

Протяжність доріг, що потребують поточного ремонту: 10 км
Школи громади: 12

Дитячі садки громади: 15
Медзаклади громади: КНП «Троїцький ЦПМСД», до складу якого входять 5 амбулаторій загальної 
практики-сімейної медицини, 4 фельдшерсько-акушерських пункти та 16 фельдшерських пунктів

Промислові підприємства громади: ТОВ «АКГ ЛТД», ТОВ «Троїцький олійнопресовий завод», 

Наша громада зараз
Населення громади:

Загальна кількість 14 244
Працездатне населення: 7 928

Працевлаштоване населення: 3 541
Розподіл населення за галузями:

Сільське господарство: 1 403
Промисловість: 113

ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ ГРОМАДУ
ПРІОРИТЕТАМИ РОЗВИТКУ НАШОЇ ГРОМАДИ НА НАЙБЛИЖЧІ 10 РОКІВ Є:

Пріоритет 1

Підвищення рівня 
ефективності функціонування 

житлово-комунального 
господарства, підвищення 
якості водозабезпечення, 
водовідведення та інших 

комунальних послуг

Пріоритет 5
Надання якісних медичних 

послуг первинної медицини, 
збереження сільської 

медицини

Пріоритет 6
Місцевий економічний 
розвиток та залучення 

інвестицій

Пріоритет 7
Матеріальна підтримка 
населення громади, яке 
опинилося в складних 

життєвих обставинах та 
оздоровлення дітей

Пріоритет 8
Покращення рівня якості 

освіти та розвиток фізичної 
культури та спорту

Пріоритет 9
Розвиток та збагачення 

культурного розвитку 
громади

Пріоритет 2
Впровадження 

альтернативних джерел 
енергозбереження з 

використанням місцевих видів 
палива та заходів з 
енергозбереження в 

бюджетних установах

Пріоритет 3
Покращення інфраструктури 

громади та благоустрій 
території

Пріоритет 4
Надання якісних соціальних 

послуг незахищеним верствам 
населення



ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ
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.

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
доходи громади 2020р, тис.грн39378,5

83361,8

трансферти

Доходи громади. 2020 р.
Всього  122740,3 тис. грн

Освітня субвенція з державного  бюджету

01

07

06

05 04

03

02

08

31784,2
тис. грн

2650,2
тис. грн
129,1

тис. грн
4304,8
тис. грн

6,5
тис. грн

61,3
тис. грн

442,3
тис. грн

39378,5
тис. грн

ВСЬОГО

Медична субвенція  з
державного бюджету 

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

Дотація з  місцевого  бюджету  
на  здійснення  видатків з
утримання закладів  освіти

Інша  субвенція   з  місцевого 
бюджету на  АІС "Місцеві  бюджети"

Інша  субвенція  з 
місцевого

бюджету  на  утримання
КУ  Трудовий  архів

Інша  субвенція  з
місцевого бюджету 

КНП Троїцький  ЦПМСД

ГРОШІ, ЯКІ ОТРИМУЄ ГРОМАДА З ІНШИХ БЮДЖЕТІВ



ВЛАСНІ ДОХОДИ ГРОМАДИ, ТИС. ГРН

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ (ВСЬОГО) 82140,7

Податок на доходи фізичних осіб
52302,3

Податок на прибуток підприємств
43,9

Акцизи
2528,6

Рентна плата
20,5

Податок на майно 
10905,3

Єдиний податок
16344

Екологічний податок
36,1

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ (ВСЬОГО) 1221

Доходи від власності та підприємницької діяльності
2,7

ВСЬОГО 83361,799 ТИС. ГРН

Інші 
5,5

Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності

607,3
Власні надходження бюджетних установ

605,6

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ З
БЮДЖЕТУ, ТИС. ГРН

ЖИТЛОВО–
КОМУНАЛЬНЕ

ГОСПОДАРСТВО 
3 094,4

ФІЗИЧНА
КУЛЬТУРА І

СПОРТ
1 791,1

КУЛЬТУРА І
МИСТЕЦТВО
10 581,6

СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ ТА
СОЦІАЛЬНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
7 233,4

УПРАВЛІННЯ
ГРОМАДОЮ
18 084,4

ІНШІ
ВИДАТКИ

186,1

ВСЬОГО
122740,3

ЕКОНОМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

4 362,5

ОХОРОНА
ЗДОРОВ’Я
10 503,9



НАЙБІЛЬШІ
ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ ТИС. ГРН

Освіта всього: 66902,9

з них на оплату праці
54171,3

з них на оплату
енергоносіїв     8494,4

з них інші видатки
4237,2

Охорона здоров'я всього: 10503,9

з них на оплату праці 
7244,1

з них на оплату енергоносіїв
2632,9

з них інші видатки
626,9

Управління громадою всього: 18084,4

з них на оплату праці
16098,1

з них на оплату
енергоносіїв  749,1

з них інші видатки
1237,2

ТРАДИЦІЙНО НАЙБІЛЬШЕ КОШТІВ З БЮДЖЕТУ ЙДЕ НА ОСВІТНЮ,
МЕДИЧНУ ГАЛУЗЬ ТА УПРАВЛІННЯ ГРОМАДОЮ

ВИДАТКИ НА РОЗВИТОК ГРОМАДИ
Бюджет розвитку громади

В 2017 році була розроблена Стратегія розвитку Троїцької ОТГ. Були зафіксовані оперативні цілі, 
по яким розроблені проєкти, що потребують реалізації в 2018-2028 роках. По рейтингу 
пріоритетних завдань, які необхідно виконати в рамках стратегічного планування:

- зменшення рівня безробіття;
- покращення водопостачання та водовідведення;
- ремонт вуличних доріг;
- розвиток малого і середнього бізнесу;
- сприяння розвитку промислових підприємств тощо.

ПЛАН ВИДАТКІВ З ВІЛЬНОГО ЗАЛИШКУ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ
ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ,

ЯКИЙ УТВОРИВСЯ НА 01.01.2020 - 14 148,7 ТИС.ГРН

Державне  управління (Троїцька  селищна  рада)
Державне  управління (Служба у справах дітей)
Благоустрій   населених пунктів (реконструкція  мереж вуличного  освітлення)
Забезпечення  водопостачання  мешканців старостинських  округів
Охорона  навколишнього середовища (видатки  розвитку)
Охорона  здоров'я (утримання  та  видатки  розвитку) 
ОСВІТА (утримання  та  видатки  розвитку)
Культура
Реалізація  проєктів обласного конкурсу  "Місцевий  розвиток" (співфінансування)
Інші  видатки
УСЬОГО

НАПРАВЛЕННЯ ПЛАН  НА 2020 РІК,
ТИС. ГРН

56,3
361

1500
3702
 57,1

2036,8
4643,6

238,9
900

652,9
14 148 ,7



ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДФРР 

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти
ясел-садка "Барвінок" за адресою:
кв. Молодіжний, 19, смт Троїцьке

Загальна вартість
проєкту, тис. грн

Співфінансування із
селищного бюджету,

тис. грн

15 000

15 000

20 000 2000

1 500

1 500

Капітальний ремонт будівлі Троїцького ліцею за
адресою: вул. Маяковського, 20 а, смт Троїцьке

Капітальний ремонт будівлі Центрального будинку
культури за адресою: пр. Перемоги, 10, смт Троїцьке

Реконструкція нежитлової будівлі під соціальний центр
Троїцької громади в с. Тополі за адресою:
вул. Центральна, буд.45, с. Тополі, Троїцького району

7 299,6 729,9

ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ ЗА РАХУНОК КОШТІВ СУБВЕНЦІЇ

З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ
НА ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ОТГ

Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального
закладу (ясел-садка) "Теремок" за адресою:
пр. Перемоги, 73, смт Троїцьке

Загальна вартість проєкту, тис. грн

10 409,4

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

Реконструкція Парку культури та відпочинку по
вул. Паркова, смт Троїцьке

Розмір фінансування в 2020 році,
тис. грн

670,0

2 470,4
345,9

130,0

Капітальний ремонт дорожнього покриття по смт Троїцьке

Медичне оснащення амбулаторії КНП "Троїцький ЦПМСД"

Придбання комп’ютерного обладнання для централізованої
бухгалтерії та методичного кабінету у відділі освіти

Придбання глибинних насосів для ремонтів водогонів 120,0



ВИДАТКИ В СФЕРІ ОСВІТИ

Загальноосвітній навчальний заклад Кількість учнів
Кількість

педагогічних
працівників

Кількість
іншого персоналу

Демино-Олександрівський ліцей
Лантратівський ліцей
Тополівський ліцей
Троїцький ліцей
Опорний заклад освіти "Троїцький ліцей"
Яменський ліцей
Арапівська гімназія
Багачанська філія гімназія опорного
закладу освіти "Троїцький ліцей"
Воєводська гімназія
Новознамянська гімназія
Розсипненська гімназія
Розпасіївська гімназія
Сиротинська гімназія

59
95
72

370
337
44
26

30

27
26
32
41
31

16
20
16
39
33
12
8

8

10
10
13
11
11

9
12
8

20
17
7
6

8

6
7
8
9
7

СФЕРА ОСВІТИ

Загальноосвітній навчальний заклад Кількість учнів Всього видатків
на заклад

Видатки на
одного учня

тис.грн

Видатки на
оплату праці в

перерахунку на 
одного учня

тис. грн
Демино-Олександрівський ліцей
Лантратівський ліцей
Тополівський ліцей
Троїцький ліцей
Опорний заклад освіти "Троїцький ліцей"
Яменський ліцей
Арапівська гімназія
Багачанська філія гімназія опорного
закладу освіти "Троїцький ліцей" 
Воєводська гімназія
Новознам’янська гімназія
Розсипненська гімназія
Розпасіївська гімназія
Сиротинська гімназія
Троїцька філія початкова школа опорного
закладу освіти "Троцький ліцей" 

59
95
72

370
337
44
26

30

27
26
32
41
31

19

4 066,5
4 652,3
3 276,7
9 737,5
7 911,3
2 628,6
2 082,3

2 029,7

2 151,7
2 140,7
2 071,9
2738

2 033,7

1 331,7

69
49
46
26
23
60
80

68

80
82
65
67
66

70

58,2
41,2
40,6
21,6
18,7
53,0
64,0

54,6

64,8
64,4
53,3
50,0
60,5

59,3



170,1

82,2

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ НА ЗАГАЛЬНООСВІТНІ

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ТИС. ГРН

Назва закладу Всього

Троїцький ліцей 170,1

Опорний заклад освіти "Троїцький ліцей" 82,2

ВИДАТКИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

52,5 708,5КНП "Троїцький ЦПМСД"

Назва установи Кількість лікарів
Кількість іншого

медичного
персоналу

% зносу медичного
обладнання

Назва установи

ВИДАТКИ НА ФІНАНСУВАННЯ
ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТИС. ГРН

КНП "Троїцький ЦПМСД"

КНП "Троїцьке ТМО"

Всього

4  127,2

6  376,7

Оплата праці

3  149,6

4  094,5

Оплата
комунальних

послуг
Капітальні
видатки

Забезпечення
лікарськими

засобами

350,7

2  282,2

345,9                           176

ВИДАТКИ НА ПРИДБАННЯ МЕДИКАМЕНТІВ
(В ТОМУ ЧИСЛІ ЗА ПРОГРАМОЮ "ДОСТУПНІ ЛІКИ") ТИС. ГРН

Кошти, необхідні для закупівлі
лікарських засобів

(за рахунок місцевого бюджету)
Передбачені в місцевому

бюджеті кошти

КНП "Троїцький ЦПМСД"                           530                           176

Назва закладу Всього

Придбання
комп'ютерної,

мультимедійної техніки,
спеціального обладнання
для навчальних кабінетів

КНП "Троїцький ЦПМСД" 345,9 345,9

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТИС. ГРН

Назва закладу

Придбання
медичного оснащення

та обладнення



ПРОЄКТИ “ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ”

Бюджет участі (громадський бюджет) – це демократичний процес, який надає можливість жителям 
брати участь у розподілі частини коштів місцевого бюджету. Кожен мешканець громади має 

можливість подати власну пропозицію-проєкт, а інші мешканці шляхом голосування вирішують, які з 
поданих проєктів варті фінансування з місцевого бюджету.

Загальна сума бюджету участі в громаді склала 943,9 тис. грн. В липні-серпні 2019 року відбулося 
голосування по 37 проєктам, які були допущені до голосування. А в серпні 2019 року були визначені 

переможці. 
Загалом реалізація проєктів участі стосується покращення благоустрою населених пунктів громади, 

покращення якості освіти, медичних послуг та культурних заходів.

БЮДЖЕТ УЧАСТІ

Розмір
фінансування

в 2020 році, тис. грн
БЮДЖЕТ УЧАСТІ

Реалізація проєктів "БЮДЖЕТУ УЧАСТІ" (усього) у тому числі (вибірково)

"Фонтан – джерело довголіття, засіб від стресу та повітряний вітамін"
с. Воєводське

"Сцена для проведення культурно-масових заходів" с. Лантратівка

"Сучасний історичний простір" Троїцький ліцей

"Новий освітній простір в 1 класі НУШ" ОЗО Троїцький ліцей

"Запровадження нових стандартів навчально-виховного процесу за
стандартами НУШ у Троїцькому ліцеї"

"Школа – це навчання та спогади цікавого життя" Троїцький ліцей

"Змістовне дозвілля дітей – запорука успіху всієї громади" Будинок школярів

"Придбання, встановлення та налаштування інтерактивної дошки"
Розсипненська гімназія

"Сучасним дітям – сучасне освітнє середовище" Троїцький ліцей

943,9

57,7

100

99,3

90,8

144,9

10,1

80

20

19,9

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Фінансовий відділ Троїцької селищної ради

Адреса: Луганська обл., смт Троїцьке, вул. Центральна, 69
Час роботи: пн-пт 7:45-17:00

Контактний телефон: (06456) 2-18-44
E-mail: fin_tr_otg@ukr.net

На сайті нашої громади є розділ «Бюджет громади»: 
troicka-gromada.gov.ua/bjudzhet


