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Шановні жителі Гуляйпільської МТГ!

      Ми підготували цей буклет для того, щоб

пояснити кожному жителю громади тонкощі

бюджетного процесу зрозумілою мовою. За

допомогою візуалізацій чітко та доступно

показати, з чого складається бюджет нашої

громади, як він наповнюється та куди

витрачається.
      Адже одним із головних пріоритетів розвитку нашої громади є

повна відкритість бюджету (як дохідної його частини, так і видаткової)

з метою забезпечення ефективної взаємодії влади з громадянами,

доступності інформації з питань бюджету для різних цільових груп,

підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів.

      Наша громада ще зовсім молода, вона сповнена ідей та планів,

які хочеться здійснювати заради створення комфортних умов для

життя, професійної діяльності та дозвілля її жителів.

Сергій ЯРМАК

      Що таке бюджет для громадян?

      Бюджет  для громадян - це спрощена, позбавлена технічної мови

інформація про бюджет територіальної громади (місцевий бюджет). Бюджет

для громадян доповнюється візуалізацією, щоб полегшити розуміння

фінансових показників та даних.

      Основна мета бюджету для громадян - зробити складну, специфічну та

технічну інформацію про місцевий бюджет доступною для розуміння

широким колом осіб.

      Бюджет  для  громадян  допомагає кожному жителю територіальної

громади зрозуміти бюджет своєї громади, побачити своє місце в бюджетному

процесі, усвідомити, що бюджет територіальної громади формується з коштів
,платників податків, а самі кошти в бюджеті не з являються  нізвідки та не

витрачаються керівництвом громади та депутатами місцевої ради на

власний розсуд.

      Разом з тим, бюджет для громадян допомагає побачити можливості для

впливу на формування та витрачання бюджету територіальної громади.



БЮДЖЕТНА  ТЕРМІНОЛОГІЯ

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ
Це фінансовий план територіальної громади, в якому
визначаються джерела і прогнозні показники надходжень
к о ш т і в  та  н а  що  с а м е  во н и  в и т р ач ат и м у т ь с я . 
Бюджет  територ іально ї  громади формується  та
витрачається відповідно до процедур, вимог, правил,
визначених Бюджетним кодексом України. А це означає,
що законом чітко визначено, яким чином і за рахунок чого
формується місцевий бюджет, а також на що саме і як
можуть витрачатися кошти місцевого бюджету. Бюджет
територіальної громади затверджується щорічно місцевою
радою на відповідній сесії. Також місцева рада може вносити
у разі потреби зміни до бюджету територіальної громади.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Кошти, які також спрямовуються на фінансування
надання різного виду послуг в територіальній громаді, але
з однією суттєвою відмінністю - джерела їх надходження
чітко визначені і вони мають витрачатися на конкретні
цілв і за визначеними напрямами використання. До
спеціального фонду, наприклад, зараховуються
надходження від програм міжнародної технічної допомоги,
або власні надходження бюджетних установ, що
утримуються за рахунок місцевого бюджету, інші власні
надходження територіальної громади.

ТРАНСФЕРТИ
Кошти, які передаються з бюджетів інших рівнів до

бюджету територіальної громади. Трансферти можуть

бути у вигляді дотацій чи субвенцій.

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Надходження до бюджету. В територіальній громаді 
справляються податки і збори, частина яких надходить до
бюджету. Також можуть бути і неподаткові надходження,
як от: кошти, отримані за рахунок оплати надання
адміністративних послуг або зароблені бюджетними
установами; кошти, які передаються в місцевий бюджет з
Державного бюджету або інших місцевих бюджетів (див.
Трансферти).

ДОТАЦІЇ
Своєрідна доплата з державного бюджету задля

збалансування бюджетів нижчих рівнів, або іншими

словами, на вирівнювання доходної спроможності

бюджету, який отримує такі кошти.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

Кошти, які витрачаються на надання послуг населенню
(освітніх, медичних тощо). Наприклад, з нього фінансують
виплату заробітної плати в комунальних закладах та
установах, освіту (дитячі садки, школи, позашкільні
заклади), культуру (будинки культури, клуби, бібліотеки,
музеї),  медицини   (ФАПи, амбулаторії, лікарні), соціальний
захист,  фізичну культуру  і  спорт (дитячо-юнацькі
спортивні школи,  заходи  та змагання різного  характеру).

СУБВЕНЦІЇ
Кошти, які передаються з бюджету іншого рівня

(Державного, обласного, районного бюджету, бюджету

іншої територіальної громади) до місцевого бюджету

територіальної громади на певну мету. Ці кошти можна

витрачати лише за визначеним призначенням. Приклади

субвенцій: субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів
,та розвиток об єктів соціально-культурної сфери, освітня

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам,

субвенція з місцевого бюджету однієї територіальної

громади іншій територіальній громаді на забезпечення

надання соціальних послуг певній категорії громадян.

ВИДАТКИ  БЮДЖЕТУ

Кошти, що витрачаються на здійснення програм та заходів,

передбачених відповідним місцевим бюджетом. Видатки

можуть бути поточні та капітальні. Поточні спрямовують

на виплату зарплат, оплату комунальних послуг тощо, а

капітальні - на будівництво, ремонт, придбання техніки й

обладнання тощо.

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

Кошти, які витрачаються на капітальне будівництво, втілення

масштабних 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.

БЮДЖЕТНІ КОШТИ

Належні відповідно до законодавства надходження і

витрати місцевого бюджету.



СІЧЕНЬ - 20 БЕРЕЗНЯ
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 - ГРУДЕНЬ
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 у кампаніях агітації за проєкти бюджету участі та

голосувати за проєкти бюджету участі;
- ініціювати громадський моніторинг виконання бюджету;

- відвідувати засідання бюджетної комісії та сесій
міської ради, на яких розглядаються бюджетні питання.

ЛИСТОПАД - 25 ГРУДНЯ
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;
- 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.
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ЛИПЕНЬ - ВЕРЕСЕНЬ
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 відділу

організаційної та кадрової роботи
(контакти дивіться в кінці цього документу), міська 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.

ТРАВЕНЬ - ЖОВТЕНЬ
В цей час відбувається складання бюджету

на наступний рік.
Як долучитись:

- подавати пропозиції до бюджетній комісії;
- подавати пропозиції безпосередньо до

міської ради (міська 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.

БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ

Прогноз  бюджету розраховується на 3 роки - плановий (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 із зібраних податків. Прогноз оприлюднюється на сайті ради, до 1
вересня затверджується на виконкомі та передається на розгляд відповідній місцевій раді.

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.

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. Після цього проєкт бюджету розглядається та
затверджується на сесії місцевої ради. Рішення про затвердження бюджету приймається не
пізніше, ніж 25 грудня. Після прийняття, рішення і бюджет оприлюднюються на
сайті ради.

Саме  на  цьому  етапі здійснюються всі витрати та збираються всі податки.  Крім цього, під час
виконання бюджету може  виникати  необхідність  внесення   змін  до нього. Усі зміни проходять
окрему процедуру - від розгляду бюджетною комісією ради і до затвердження  на сесії ради.

,Також законодавством встановлено  обов язок щоквартального  звітування  про виконання 
бюджету, що передбачає затвердження квартальних звітів окремими рішеннями ради по
завершенню кожного кварталу.

По завершенню року, для якого виконувався бюджет, розпочинається підготовка звіту про виконання бюджету за
рік. Звіт проходить усю процедуру розгляду та затвердження в усіх інстанціях, яка завершується розглядом
та затвердженням рішення місцевою радою. Затверджений звіт оприлюднюється на сайті ради. Крім цього,

,бюджетне законодавство встановлює обов язкову вимогу проведення публічного звітування про виконання
бюджету. Публічне представлення звіту про виконання бюджету повинно відбутися не пізніше 20-го березня
наступного року. Місцева рада повинна широко анонсувати захід, на якому буде представлений звіт про
виконання бюджету, та запрошувати громадськість відвідати його.

                     - це ключовий інструмент
                 для управління територіальною
          громадою, а також її розвитку відповідно
      до визначених пріоритетів та цілей. Діяльність
органу місцевого самоврядування з одним бюджетом
на один період (один рік) охоплює час від формування
місцевого бюджету до звітування про результати його
виконання. Зазвичай ця діяльність триває довше одного
календарного року (тобто довше, ніж сам бюджетний
період). Така  діяльність  протягом  визначеного  часу
становить  бюджетний  цикл,  який можна поділити на 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.

   БЮДЖЕТ



Розподіл населення за галузями:

- Сільське
господарство

- Промисловість
Загальна кількість

населення
19 236 осіб

Лікарні - 2
(Комунальне некомерційне
підприємство «Гуляйпільська
міська лікарня»,
комунальне некомерційне
підприємство «Гуляйпільський
центр первинної медико-
санітарної допомоги»
Гуляйпільської міської ради

Заклади
дошкільної
освіти - 9

Земля сільсько-
господарського
призначення - 

59 892,7 га

Фельдшерсько-
акушерські
пункти та

амбулаторії - 14

    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.
   

НА ЧОМУ ЗАСНОВАНО БЮДЖЕТ НАШОЇ ГРОМАДИ?

На сьогодні до складу громади входять 32 населених
пункти: м.Гуляйполе, селище Залізничне та 30 сіл:
Веселе, Затишшя, Зелений Гай, Марфопіль, Дорожнянка,
Гуляйпільське, Мирне, Загірне, Чарівне, Святопетрівка,
Зелене, Староукраїнка, Рівнопілля, Яблукове, Червоне,
Степанівка, Успенівка, Красногірське,  Нове, Новоуспенівське,
Павлівка, Привільне, Рибне, Солодке, Новомиколаївка,
Нововасилівське, Новогригорівка, Новоіванівка, Темирівка,
Обратне.

НАША ГРОМАДА ЗАРАЗ

Працездатне
населення

6 752 особи

Заклади
загальної
середньої
освіти - 9

Працевлаштоване
населення

(через Центр зайнятості)
655 особи



ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ ГРОМАДУ?

     У процесі опрацювання чинних документів державного планування, матеріалів
діагностики поточного стану громади, враховуючи результати дослідження думки
жителів, було визначено три стратегічні пріоритети подальшого розвитку
громади. Цілі та пріоритети спрямовані на забезпечення гідних умов життя
та добробуту населення громади за рахунок структурних зрушень в економіці
(підвищення її конкурентоспроможності та інноваційності), модернізації соціальної
інфраструктури та забезпечення гармонійного розвитку всіх сфер життєдіяльності
громади.

ИРО ТІ ЕР ТП

1

ИРО ТІ ЕР ТП

2

ИРО ТІ ЕР ТП
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ЕКОНОМІЧНО
СТАЛА ТА
ЗАМОЖНА
ГРОМАДА

ІНФРАСТРУКТУРНО
КОМФОРТНА

ГРОМАДА
З ЯКІСНИМИ
ПОСЛУГАМИ

ГОСТИННА
ГРОМАДА
ЗРУЧНОГО

ВІДПОЧИНКУ
ДЛЯ АКТИВНИХ

ЛЮДЕЙ



ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ?

   Основним джерелом власних надходжень загального фонду бюджету є податок
на доходи фізичних осіб, що становить 57% від показника власних доходів
загального фонду на 2021 рік. 

Також не менш важливими складовими є:

Податок на майно - 19,8%
Єдиний податок - 16,7%
Акцизний податок - 0,05%

Основні трансферти з державного бюджету до загального фонду місцевого
бюджету - це освітня субвенція та базова дотація.

від власних надходжень бюджету

ВЛАСНІ ДОХОДИ
112 827,6 тис. грн

ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ
57 890,9 тис. грн (66,3%)

ПОДАТКОВІ
НАДХОДЖЕННЯ
110 067,1 тис. грн
(97,55%)

НЕПОДАТКОВІ
НАДХОДЖЕННЯ
2 758,8 тис. грн
(2,4%)

ДОХОДИ ВІД
ОПЕРАЦІЙ З
КАПІТАЛОМ
1,7 тис. грн
(0,05%)

З них:

- НАДХОДЖЕННЯ ВІД ПРОДАЖУ
ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ - 1,7 тис. грн

СУБВЕНЦІЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛІЗАЦІЮ
ПРОЄКТІВ В РАМКАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ
КРЕДИТНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ
УКРАЇНИ
15 891,6 тис. грн (18,2%)

БАЗОВА ДОТАЦІЯ
6 722,1 тис. грн (7,7%)

ДОТАЦІЯ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА
ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕДАНИХ З ДЕРЖ.БЮДЖЕТУ
ВИДАТКІВ З УТРИМАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗА РАХУНОК ВІДПОВІДНОЇ
ДОДАТКОВОЇ ДОТАЦІЇ З ДЕРЖ.БЮДЖЕТУ
3 687,1тис.грн (4,2%)

СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
НА ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕДАНИХ З ДЕРЖ.БЮДЖЕТУ
ВИДАТКІВ У СФЕРІ ОСВІТИ ТА ЗА РАХУНОК
КОШТІВ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ
1 020,2 тис. грн (1,2%)

СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
НА НАДАННЯ ДЕРЖ.ПІДТРИМКИ ОСОБАМ З
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗА
РАХУНОК ВІДПОВІДНОЇ СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖ.
БЮДЖЕТУ
897,2 тис. грн (1,0%)

ТРАНСФЕРТИ
87 364,5 тис. грн

СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
НА ЗДІЙСНЕННЯ ПІДТРИМКИ ОКРЕМИХ
ЗАКЛАДІВ ТА ЗАХОДІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я ЗА РАХУНОК ВІДПОВІДНОЇ
СУБВЕНЦІЇ  З ДЕРЖ.БЮДЖЕТУ
636,0 тис. грн (0,7%)

ІНША СУБВЕНЦІЯ
575,0 тис. грн (0,65%)

СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
ЗА РАХУНОК ЗАЛИШКУ КОШТІВ СУБВЕНЦІЇ
НА НАДАННЯ ДЕРЖ.ПІДТРИМКИ ОСОБАМ З
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ, ЩО
УТВОРИВСЯ НА ПОЧАТОК БЮДЖЕТНОГО ПЕРІОДУ
44,4 тис. грн (0,05%)

ДОХОДИ
БЮДЖЕТУ
200 192,1
тис. грн



ВСЬОГО
2 758,8
тис. грн

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 63 546,5 тис. грн

ПОДАТОК НА МАЙНО 22 060,0 тис. грн

ЄДИНИЙ ПОДАТОК 18 534,3 тис. грн

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 5 800,0 тис. грн

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 100,0 тис. грн

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 17,0 тис. грн

РЕНТНА ПЛАТА 8,3 тис. грн

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР 1,0 тис. грн

ВСЬОГО
1,7

тис. грн

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 1 727,6 тис. грн

АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ
ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 961,5 тис. грн

ІНШІ 56,0 тис. грн

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ

НАДХОДЖЕННЯ ВІД ПРОДАЖУ ОСНОВНОГО
КАПІТАЛУ 1,7 тис. грн

ВСЬОГО
110 067,1
тис. грн

ВЛАСНІ ДОХОДИ
112 827,6тис.грн



КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ?

КУЛЬТУРА
І МИСТЕЦТВО

11 720,4 тис. грн
(5,3%)

ВСЬОГО ВИДАТКІВ*
221 550,0 тис. грн

ОСВІТА
129 694,8 тис. грн

(58,5%)            

УПРАВЛІННЯ
ГРОМАДОЮ

24 673,8 тис. грн
(11,1%)                  

ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНЕ

ГОСПОДАРСТВО
9 820,1 тис. грн

(4,4%)                

СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ ТА
СОЦІАЛЬНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
6 658,8 тис. грн

(3,0%)                 

,
ОХОРОНА ЗДОРОВ Я

5 383,5 тис. грн
(2,4%)

ФІЗИЧНА
КУЛЬТУРА
І СПОРТ

2 854,1 тис. грн
(1,3%)

ІНШІ
1 247,0 тис. грн

(0,6%)            

ЕКОНОМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

29 497,5 тис. грн
(13,3%)           

    З бюджету кошти ідуть на утримання закладів дошкільної та шкільної освіти,
культури, охорони здоров’я, соціальний захист населення, підтримку
житлово-комунального господарства, розвиток фізичної культури
т а  с п о р т у ,  б л а г о у с т р і й  т а  у п р а в л і н н я  г р о м а д о ю .
    Більше половини коштів бюджету складають видатки на заклади дошкільної
та шкільної освіти. Також вагома складова видатків - це видатки розвитку, які
дозволяють здійснювати на території громади будівництво, реконструкцію та
реставрацію об’єктів, а також капітальні придбання.

* Перевищення видатків над доходами виникло за рахунок уточнення
вільного залишку, який склався на початок 2021 року



НАЙБІЛЬШІ ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ

ОСВІТА               129 694,8 111 085,4 7 926,2   10 683,2

11 720,4                  415,9

НАЙБІЛЬШІ
ВИДАТКИ
З БЮДЖЕТУ
ЗА ГАЛУЗЯМИ    

ВСЬОГО,
тис. грн

оплата
праці,
тис. грн

оплата
енергоносіїв,
тис. грн

інші
видатки,
тис. грн

КУЛЬТУРА І
МИСТЕЦТВО     9 698,1 1 606,4 

5 383,5              2 395,1
ОХОРОНА
ЗДОРОВ’Я  *       241,0 2 747,4 

ВИДАТКИ В СФЕРІ ОСВІТИ

ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО

9 820,1

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВОДОПРОВІДНО-
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ,
УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ВИРОБЛЯЮТЬ ТА/АБО
НАДАЮТЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

1 320,0 тис. грн

2 596,8 тис. грн

5 473,3 тис. грн

ЕКОНОМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ 29 497,5

УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ
ДОРІГ

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ’ЄКТІВ

ІНШІ ВИДАТКИ

1 471,0 тис. грн

27 954,1 тис. грн

72,4 тис. грн

Всього видатків
на заклад,
тис. грн

Загально-
освітній
заклад

К-сть учнів

Видатки на
1 учня,

тис. грн

50          106

Всього видатків
на заклад,
тис. грн

4 714,2                            6 349,7

94,3                 59,9

517                   

17 499,1                    

33,8

Загально-
освітній
заклад

К-сть учнів

Видатки на
1 учня,

тис. грн

83 157

4 954,4                     8 353,2

59,7                           53,2

202   

12 782,2

63,3

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Залізнична гімназія
ім.В.Г.Плетіня ГМР

КЗ «Успенівська 
ЗОШ І-ІІІст.» ГМР

Гуляйпільська 
СЗОШ І-ІІІст.

КЗ «Опорний заклад
ЗСО «Престиж» ГМР

КЗ «Гуляйпільська
ЗОШ І-ІІІст.№2» ГМР

КЗ «Гуляйпільський
колегіум «Лідер» ГМР

КЗ «Темирівська
ЗОШ І-ІІІст.» ГМР

КЗ «Червоненська
ЗОШ І-ІІІст.» ГМР

КЗ «Гуляйпільська
ЗОШ І-ІІІст.» ГМР

161

7 689,4                     

47,8                           

740   

20 210,0

27,3

72                   

5 105,5                   

70,9

*  фінансування закладів охорони здоров’я здійснюється
напряму Національною службою здоров’я України  

УПРАВЛІННЯ
ГРОМАДОЮ 24 673,8 22 692,0 839,1  1 142,7



БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

Проведення експертизи по об’єкту «Реконструкція під

житлові квартири нежитлового приміщення 1 за адресою:

вул.Пологівський шлях, 28, м.Гуляйполе Пологівського

р-ну Запорізької обл.».......................................10,0 тис. грн

Виготовлення проєктної документації та проведення її

експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі та

фасадів будівлі  КЗ «ЗДО ясла-садок «Ромашка»

комбінованого типу» ГМР за адресою: вул.Коцюбинського,

4, м.Гуляйполе Пологівського р-ну Запорізької обл.»..........

.............................................................................29,7 тис. грн

Виготовлення проєктної документації та проведення її

експертизи по об’єкту «Реконструкція будівель КЗ

«Опорний заклад загальної середньої освіти «Престиж»

ГМР за  адресою:  вул.Соборна,  48 ,  м .Гуляйполе

Запорізької обл.»..............................................750,0 тис. грн

Корегування проєктної документації та проведення її

експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі 

спортивного залу будівлі КЗ «Гуляйпільська ЗОШ І-ІІІст.

№2» ГМР за адресою: вул.Вербова, 2, м.Гуляйполе

Запорізької обл.».................................................20,0 тис. грн

Реконструкція будівлі  (з облаштуванням пандусу)

офісного приміщення відділу освіти, молоді та спорту

Гуляйпільської міської ради за адресою: м.Гуляйполе,

вул.Шевченка, 5, 70202.......................................22,3 тис. грн

Капітальний ремонт системи опалення приміщення

спортивного залу КСК «Сучасник» за адресою: пл.Героїв

України, 2, м.Гуляйполе, Запорізька обл.............................

..............................................................................299,0 тис. грн

Реконструкція будівель дитячого садка КЗ «ЗДО ясла-

садок «Сонечко» комбінованого типу» ГМР за адресою:

вул.Цвітна, 8,  м.Гуляйполе, Гуляйпільського р-ну,

Запорізької обл. Корегування..........................7 209,6 тис. грн

Реконструкція будівлі школи комунального закладу

«Гуляйпільська спеціалізована загальноосвітня школа

І-ІІІст.» Гуляйпільської міської ради за адресою: вул.

Захисників України, 11/ вул.Урожайна, 2, м.Гуляйполе,

Гуляйпільського р-ну, Запорізької обл. Корегування...............

...........................................................................20 734,5 тис. грн

Виготовлення проєктної документації та проведення її

експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення

малого залу КСК «Сучасник» за адресою: пл.Героїв

України, 2, м.Гуляйполе, Запорізької обл.».........................

..................................................................................59,0 тис. грн



Як подати пропозицію до бюджету Гуляйпільської
міської територіальної громади?

У період з вересня по жовтень 2021 року ви можете подавати свої пропозиції:
1. У письмовому вигляді за формою, що розміщена нижче,

безпосередньо до відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Гуляйпільської
міської ради за адресою: 70200, Запорізька обл., м.Гуляйполе, вул.Шевченка, 15/2.

2. На електронну пошту ТГ: rada@gpmrada.gov.ua

Подати електронну пропозицію до бюджету громади на наступний рік можна тут:

ТИРАЖ 1000 ПРИМІРНИКІВ

Будьте активними!
Від вас залежить розвиток громади та покращення рівня надання послуг.

                                                                                                                   Міському голові 

                                                                                                            _________________________(ПІБ)

                                                                                                            _______________________(адреса)

                                                                                                            ______________________ (конт.тел.)

                                                      ПРОПОЗИЦІЇ
                                       ДО ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ 202_

Вважаю, що в нашій громаді існує проблема____________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ця проблема зачіпає інтереси _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Вирішити цю проблему можна шляхом ________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    Прошу Вас розглянути можливість включення до бюджету Гуляйпільської міської територіальної
громади на 202_ рік витрати на

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________(Підпис)                                                             ______________________(Дата)
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