
Б Ю Д Ж Е Т ДЛЯ ГРОМАДЯН

НОВОПСКОВСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

24 грудня 2019 року було  прийнято Бюджет Новопсковської 
селищної територіальної громади на 2020 рік.

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.
На сайті Новопсковської селищної ради (novopskovrada.gov.ua) також 
є спеціальний розділ «Бюджет», на якому можна знайти ще більше 

інформації про наповнення та витрачання коштів нашої громади.

ГР
ОМАДСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО

ЗА ПРОЗОРІ МIСЦЕВІ БЮДЖ
ЕТ

И
! 

«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.



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

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. 



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 – 
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.  

липень
вересень

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

Як долучитись: 
-Подати проект на конкурс «Бюджету участі». Брати 
участь в кампаніях агітації за проекти бюджету 
участі та голосувати за проекти бюджету участі; 
-Ініціювати громадський моніторинг виконання 
бюджету; 
-Відвідувати засідання бюджетної комісії та сесій 
міської 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
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.
Пріоритети розвитку Новопсковської громади –
це підвищення добробуту населення, покращення
економічного та соціального становища, більш
ефективне використання наявних ресурсів.

НАША
ГРОМАДА

ЗАРАЗ
Новопсковська селищна об’єднана

територіальна громада утворена
найпершою в Україні, у липні 2015 року.

Новопсковська ОТГ розташована у
північно-східній частині Луганської області.

Селище міського типу Новопсков є
адміністративним центром територіальної громади, 
розміщене на відстані 92 км від м. Сєвєродонецьк. 
Відстань від найвіддаленішого населеного пункту 

громади (с. Макартетине) до адміністративного 
центру (смт Новопсков) становить 23 км. Загальна 

площа Новопсковської ОТГ
складає 27 129 га.

Населення громади: 

Загальна кількість: 13302 чол.;
Працездатне населення: 7356 чол.

Розподіл населення за галузями
Сільське господарство: 132 чол.; 
Переробна промисловість: -  44 чол.;
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря –  310 чол.; 
Водопостачання, каналізація, поводження з відходами –  5чол.;
Будівництво –  143 чол.;
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів –  474 чол.;
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність –  52чол.;
Тимчасове розміщування й організація харчування –  57чол.;
Інформація та телекомунікації –  38 чол.;
Фінансова та страхова діяльність –  23 чол.;

ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДИ: 
на території Новопсковської ОТГ діє Новопсковське міжрайонне управління по експлуатації газового господарства (районне 
підприємство)

ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: вирощування зернових культур, оптова торгівля зерном, виробництво олії та тваринних жирів; 
виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості; 
надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
розведення великої рогатої худоби, свиней, овець. 
Земля сільськогосподарського призначення: 21,7тис. га;
СТАН ДОРІГ В ГРОМАДІ
Протяжність доріг, що потребують капітального ремонту: 18,8 км
Протяжність доріг, що потребують поточного ремонту: 17,3 км
ШКОЛИ ГРОМАДИ: 6 од.;
ДИТЯЧІ САДКИ ГРОМАДИ: 5 од.;
ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ: 1од;
ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ: 1 од.

Операції з нерухомим майном –  17чол.;
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування –  20чол.;
Державне управління й оборона, обов’язкове соціальне 
страхування –  246 чол.;
Освіта –  961чол.;
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги –  696
чол.;
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок –  117чол.;
Регулювання у соціальній сфері –  46 чол.;
Професійна, наукова та технічна діяльність –  69 чол.;
Надання інших видів послуг –  34 чол.;
-Безробітні –  387 чол.

ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ ГРОМАДУ 
Пріоритетами розвитку нашої громади до 2025 року є: 
ПРІОРИТЕТ 1: Розвиток бізнесу та залучення інвестицій

ПРІОРИТЕТ 2: Розбудова інфраструктури ОТГ та надання 
якісних послуг

ПРІОРИТЕТ 3: Чисте довкілля – активний відпочинок, 
оздоровлення та туризм



ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ?
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ДОХОДИ БЮДЖЕТУ СКЛАДАЮТЬСЯ З ЧОТИРЬОХ ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ – 
податкові та неподаткові надходження, цільові фонди та трансферти.
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ СКЛАДАЮТЬСЯ переважно з податку на доходи фізичних осіб, який 
сплачується з працевлаштованих осіб, єдиного податку, який сплачують підприємці, що працюють на 
спрощеній системі оподаткування, податку на майно та орендної плати (від фізичних та юридичних осіб), 
акцизного податку (від продажу алкогольних та тютюнових виробів).
ДО НЕПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ НАЛЕЖАТЬ адміністративні збори та платежі (плата за надання 
адміністративних послуг), державне мито, надходження від штрафів та санкцій.
НА ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ, делегованих державою органу місцевого самоврядування (надання 
загальної середньої освіти, первинна та вторинна медична допомога населенню), надаються 
міжбюджетні трансферти з державного та обласного бюджетів.

37257,1
54991,9

ВСЬОГО  92249,1 ТИС. ГРН

трансферти

Базова дотація

9905,1

Освітня субвенція з
державного бюджету

місцевим бюджетам21700,9

Медична субвенція з
державного бюджету місцевим

бюджетам

2444,3Дотація 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

2939,1

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

261,503

Інші субвенції з місцевого бюджету

6,2

ГРОШІ, ЯКІ ОТРИМУЄ ГРОМАДА ВІД ДЕРЖАВИ
ТРАНСФЕРТИ, ТИС. ГРН

ДОХОДИ ГРОМАДИ
2020 Р.



ВЛАСНІ ДОХОДИ ГРОМАДИ ТИС. ГРН
ВКЛЮЧАЮТЬ В СЕБЕ ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ТА НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
(всього)

Податок на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
Акцизи
Рентна плата
Податок на майно 
Єдиний податок
Туристичний збір
Екологічний податок

52 255,8

38 954,9
45

1 767
15,5

3 860,8
7 462,7

50
100

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ                                       ЗА ГАЛУЗЯМИ ТИС. ГРН

Освіта
Охорона здоров’я
Економічна діяльність
Житлово – комунальне
господарство
Фізична культура і спорт

53 281,4
0

2 027,1
5 095,5

2 994,7
КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ

Загальний обсяг видатків бюджету Новопсковської селищної територіальної громади на 2020 рік 
92 249,06 тис. грн (з урахуванням трансфертів).

У структурі видатків бюджету на захищені статті йде 84,62%, у тому числі на заробітну плату з 
нарахуваннями й інші соціальні виплати – 73,31% або 65 732,53 тис. грн, на придбання продуктів 

харчування і медикаментів – 2,86% або 2 560,05 тис. грн, оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 
8,46% або 7 577,80 тис. грн.

У проекті бюджету 2020 року збережено принцип соціальної спрямованості, тому видатки у першу 
чергу спрямовуються на оплату праці працівників бюджетних установ, забезпечення продуктами 
харчування та медикаментами, проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та 

послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої 
заборгованості із зазначених видатків.



НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
(всього)

Доходи від власності та
підприємницької діяльності

Адміністративні збори та платежі,
доходи від некомерційної
господарської діяльності

Власні надходження
бюджетних установ

Інші 

2 736,1

20,5

1 222,3

1 443,2

50 

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ                                       ЗА ГАЛУЗЯМИ ТИС. ГРН

Культура і мистецтво
Соціальний захист

та соціальне забезпечення
Управління громадою

Інші видатки
Всього

8 523,6
4 418,3

13 034,9
2 873,6

92 249,1

ОСКІЛЬКИ МЕДИЧНА ГАЛУЗЬ
НОВОПСКОВСЬКОЇ ОТГ ЩЕ НЕ

ПЕРЕДАНА В УПРАВЛІННЯ ГРОМАДИ,
МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ

ПЕРЕДАЄТЬСЯ НА РАЙОННИЙ РІВЕНЬ.



НАЙБІЛЬШІ ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ, ТИС. ГРН

ОСВІТА КУЛЬТУРА І
МИСТЕЦТВО

УПРАВЛІННЯ
ГРОМАДОЮ ЖКГ

СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ

на оплату праці

 на оплату енергоносіїв

інші видатки

33 660,4

4 887,9

14 733,1

на оплату праці

на оплату енергоносіїв

 інші видатки

на оплату праці

на оплату енергоносіїв

 інші видатки

на оплату праці

на оплату енергоносіїв

 інші видатки

на оплату праці

на оплату енергоносіїв

 інші видатки

5 238,2

866,7

2 418,7

9 436,9

656,004

2 942

1 017,7

103,4

3 974,4

2 928,1

64,5

1425,7

Всього
53 281,4

Всього
8 523,6

Всього
13 034,9

Всього
5 095,5

Всього
4 418,3

ВИДАТКИ НА РОЗВИТОК ГРОМАДИ, ТИС. ГРН

Проєкти, які будуть подані в 2020 році на ДФРР

Проєкти, які будуть подані в 2020 році на ДФРР

Проєкти, які будуть подані в 2020 році на ДФРР

Проєкти, які будуть подані в 2020 році на ДФРР

Капітальний ремонт будівлі Новопсковської школи 
мистецтв, розташованої за адресою:

смт Новопсков, вул. Українська, буд. 36 
6 912,82

Створення нового освітнього простору опорного
закладу освіти "Новопсковський заклад загальної

середньої освіти І-ІІІ ступенів»
46 054,31

Капітальний ремонт будівлі Новопсковської ДЮСШ,
розташованої за адресою:

смт Новопсков, вул. Айдарська, буд. 17
12 344,47

Покращення доступу до спортивної інфраструктури та
популяризація занять спортом серед населення Новопсковської ОТГ
шляхом проведення капітального ремонту стадіону «Будівельник»,
розташованого за адресою: смт Новопсков, вул. Партизанська, 7Б

9 103,13



БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
Придбання музичного обладнання в рамках виконання проєкту
бюджету участі  "Фольклорна скарбниця Новопсковщини"

Придбання та встановлення кіноекрану в рамках проєктів
бюджету участі "Покращення якості культурного дозвілля жителів
 Новопсковської ОТГ

Розробка "Генерального плану смт Новопсков Новопсковського
району Луганської області. Оновлення з розширенням меж
населеного пункту та План зонування смт.Новопсков
Новопсковського району Луганської області
( у складі Генерального плану)".

Виготовлення топографічного плану масштабу 1:2000 в цифровій
і графічній формі в системі координат УСК-2000 на територію
смт Новопсков Луганської області

Придбання меблів спецпризначення, медичний логопедичний
кабінет, оргтехніка

Придбання оргтехніки, меблів спецпризначення, обладнання
для пісочної терапії

В рамках проєкту бюджету участі Створення дитячого
мотузкового парку в сквері "Айдар" смт Новопсков

В рамках проєкту бюджету участі  «Облаштування дитячого
ігрового майданчика в парковій зоні с. Заайдарівка»»

Розмір фінансування
в 2020 році, тис. грн

49,8

33,8

500

72,2

50,4

38,2

250

49,9

ВИДАТКИ В СФЕРІ ОСВІТИ

Новопсковський опорний заклад
ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Новопсковський газопроводський
заклад ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Заайдарівська ЗОШ І-ІІ ступенів

Загальноосвітній навчальний заклад Кількість учнів Кількість
іншого персоналу

Кількість
педагогічних
працівників

815

224

88

79

19

14

55

17

13



ВИДАТКИ НА ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ, ТИС. ГРН

Новопсковський опорний заклад
ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Новопсковський газопроводський
заклад ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Заайдарівська ЗОШ І-ІІ ступенів

Загальноосвітній навчальний заклад Кількість учнів Всього видатків
на заклад

Видатки на
одного учня

Видатки на
оплату праці в

перерахунку на 
одного учня

815

224

88

22 426,2

6 686,6

4 419

27,5

29,9

50,2

21,8

22,4

41,8

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ НА ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ
ЗАКЛАДИ ТИС. ГРН

Назва закладу
Придбання комп'ютерної, мультимедійної

техніки, спеціального обладнання
для навчальних кабінетів

Новопсковський опорний заклад ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Новопсковський газопроводський заклад
ЗЗСО І-ІІІ ступенів

30,54

7,64

ПРОЄКТИ “ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ”
«Бюджет участі» – процес взаємодії Новопсковської селищної ради та її виконавчого 

органу з громадськістю, направлений на залучення жителів ОТГ до участі у бюджетному 
процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної Новопсковською 

селищною радою частини бюджету через подання відповідних ініціативних проєктів 
розвитку, спрямованих на вирішення пріоритетних проблем громади та його жителів, та 

проведення відкритого громадського голосування за такі проєкти.
Бюджет участі створений з метою залучення громадськості до соціально-економічного 

та культурного розвитку нашої громади, покращення добробуту її мешканців.
Як відбувається процес Бюджету участі:
1 етап – Генерація ідей
2 етап – Подання проєктів
3 етап – Голосування за проєкти
4 етап – Реалізація проєктів



ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ ПРОЄКТІВ «БЮДЖЕТУ УЧАСТІ», ПРОВЕДЕНОГО 
В 2019 РОЦІ, ПЕРЕМОЖЦЯМИ БУЛИ ВИЗНАЧЕНІ НАСТУПНІ ПРОЄКТИ:

1.Ремонт сходів та фойє в Макартетинському СК 
Вартість проекту – 49 900 грн

2.Придбання велосипедів для соціальних робітників Центру надання соціальних послуг 
Новопсковської селищної ради
Вартість проєкту – 49 089 грн

3.Придбання екрану розміром 6*4 м, а також окулярів 3D для кінопоказів
Вартість проєкту – 38 944 грн

4.Придбання сучасного музичного обладнання для вокально-хорового класу 
Новопсковської школи мистецтв

Вартість проєкту – 49 815 грн
5.Облаштування дитячого ігрового майданчика в парковій зоні с. Заайдарівка

Вартість проєкту – 52 964 грн
6.Створення дитячого мотузкового парку в сквері Айдар смт Новопсков

Вартість проєкту – 250 000 грн

РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИХ ПРОЄКТІВ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ  «ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТУ
НОВОПСКОВСЬКОЇ ОТГ В 2020 РОЦІ»

Шановні жителі Новопсковської громади, для нас важливо, щоб Ви були 
рівноправним учасником бюджетного процесу, разом сприяти кращому наповненню 

бюджету та досягненню більш ефективного їх використання для розвитку нашої 
громади.



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Більш детальну інформацію можна 
отримати на сайті

Новопсковської об’єднаної територіальної 
громади за посиланням

NOVOPSKOVRADA.GOV.UA
або звернутись за адресою:

92302, Луганська обл., Новопсковський 
район, 

смт Новопсков, вул. Шкільна, 3.


