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Підготовка та друк цього видання стали можливими завдяки щирій підтримці американського
народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю
Глобал Ком, юнітіз (Global Communities) і не обов,язково відображає точку зору USAID чи уряду
Сполучених Штатів.

Шановні жителі Новгород-Сіверської громади!
Ви тримаєте в руках Бюджет для громадян, який був розроблений, щоб
проінформувати вас про публічні фінанси громади простою та доступною мовою.
Бюджет для громадян у такому вигляді дозволяє бачити реальний стан справ
громади, допомагає краще сприймати бюджетну інформацію.
Бюджет громади показує, хто та скільки платить податків, скільки цих коштів
інвестується у розвиток громади, скільки витрачається на утримання.
Зрозуміти краще, як складається бюджет, скільки це займає часу, звідки
беруться кошти і куди вони витрачаються у нашій громаді, допоможе Бюджет
для громадян.

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.

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ

1

БЮДЖЕТНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

Це фінансовий план територіальної громади, в якому
визначаються джерела і прогнозні показники надходжень
коштів та на що саме вони витрачатимуться.
Бюджет територіальної 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.

БЮДЖЕТНІ КОШТИ
Належні відповідно до законодавства надходження і
витрати місцевого бюджету.

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.

ДОТАЦІЇ

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Своєрідна доплата з державного бюджету задля

Надходження до бюджету. В територіальній громаді

збалансування бюджетів нижчих рівнів, або іншими

справляються податки і збори, частина яких надходить до

словами, на вирівнювання доходної спроможності

бюджету. Також можуть бути і неподаткові надходження,

бюджету, який отримує такі кошти.

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).

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Кошти, які витрачаються на надання послуг населенню
(освітніх, медичних тощо). Наприклад, з нього фінансують
виплату заробітної плати в комунальних закладах та

ВИДАТКИ
БЮДЖЕТУ
Кошти, що витрачаються на здійснення програм та заходів,

заклади), культуру (будинки культури, клуби, бібліотеки,

передбачених відповідним місцевим бюджетом. Видатки

музеї), медицини (ФАПи, амбулаторії, лікарні), соціальний

можуть бути поточні та капітальні. Поточні спрямовують
на виплату зарплат, оплату комунальних послуг тощо, а
капітальні - на будівництво, ремонт, придбання техніки й
обладнання тощо.

ТРАНСФЕРТИ
:
Кошти, які передаються з бюджетів інших рівнів до
бюджету територіальної громади. Трансферти можуть
бути у вигляді дотацій чи субвенцій.

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.

установах, освіту (дитячі садки, школи, позашкільні

захист,

фізичну культуру

і

спорт (дитячо-юнацькі

спортивні школи, заходи та змагання різного характеру).

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.

БЮДЖЕТ
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БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ
- 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.

ТРАВЕНЬ - ЖОВТЕНЬ
В цей час відбувається складання бюджету
на наступний рік.
Як долучитись:
- подавати пропозиції до бюджету депутатам;
- подавати пропозиції безпосередньо до
сільської ради (сільська 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.

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 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.
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БЮДЖЕТУ

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 фінвідділу
(контакти дивіться в кінці цього документу), сільська 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.

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
сільської ради, на яких розглядаються бюджетні питання.
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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.
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ЗВІТУВАННЯ
ПРО ВИКОНАННЯ
БЮДЖЕТУ

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.

1
2
3
4
5

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.
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НАША ГРОМАДА ЗАРАЗ
Працездатне населення 13 330 осіб
Працевлаштоване населення
у 2020р. - 380 осіб

Загальна кількість
населення24 629 осіб

Промислові
підприємства - 12

Земля сільськогосподарського
призначення 104 924 га

Галузі діяльності підприємств:
виробнича спеціалізація:
- харчова промисловість;
- легка промисловість;
- добувна промисловість;
- лісове та сільське господарство

ПрАТ «Новгород-Сіверський сирзавод», ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство»,
ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп», ПрАТ «Новгород-Сіверський завод будівельних
матеріалів», ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський», ТОВ «Фабрика технічних та
фільтрувальних тканин «Ревтекс», ТОВ «ДВМ ЛІС», ТОВ «Н.С. ВУД», ТОВ «НовгородСіверська торгова компания», ТОВ «Біопромінвест-1», ПП «Берест», ПП «НовгородСіверський Енергосервіс».

Школи
громади- 14

Дитячі садки
Фельдшерськогромади- 3 акушерські пункти - 24
амбулаторії - 3

Лікарні
громади - 2

Протяжність доріг, що потребують капітального ремонту: 125 км
Протяжність доріг, що потребують поточного ремонту: 176,5 км

Стан доріг у громаді
До складу громади входять 85 населених пунктів. Більшість місцевих доріг будувалися у стислі терміни в 70-80рр.
ХХ століття за мінімальних витрат. У зв’язку з недостатнім надходженням інвестицій на дорожнє господарство
протягом останніх років стались значні пошкодження доріг місцевого значення комунальної власності. В нинішніх
умовах проблема стану доріг є нагальною. Будівництво доріг практично припинилося, а більшість доріг, що функціонують,
належним чином не ремонтуються, руйнуються і знаходяться у незадовільному стані, що ускладнює рух транспорту.
З 84 сільських населених пунктів громади 19 (22%) не мають під’їздів з твердим покриттям, протяжність їх складає
близько 62 км.

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.

ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ ГРОМАДУ?
На даний час Стратегія розвитку громади у стадії розробки. Пріоритетами розвитку нашої
громади на найближчі 10 років є:
ПРІОРИТЕТ 2:
ПРІОРИТЕТ 1:
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО
ПОТЕНЦІАЛУ

ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ГРОМАДИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО
ЗРОСТАННЯ

ПРІОРИТЕТ 3:
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ

4ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ?
Базовим джерелом наповнення доходної частини бюджету Новгород-Сіверської громади в 2021р. залишається податок
на доходи фізичних осіб, питома вага якого у складі власних доходів складає 49,7%.
Важливим джерелом надходжень доходів до бюджету громади є місцеві податки. Місцеві податки і збори встановлюються
рішенням міської ради відповідно до Податкового кодексу і є обов’язковими до сплати на території міської громади.
Місцеві податки і збори в повному обсязі зараховуються до бюджету громади. До місцевих податків і зборів належать:
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плата за землю (земельний податок та орендна плата), єдиний
податок і туристичний збір. Питома вага місцевих податків у складі власних доходів громади становить 40,1%. Найбільший
обсяг надходжень до бюджету у складі місцевих податків посідають плата за землю - 68,1% від усієї суми місцевих податків та
єдиний податок - 29,8%.

ТРАНСФЕРТИ
69 900,8
тис. грн (36%)
ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ
58 622,9 тис. грн
(83,9%)

ДОХОДИ
БЮДЖЕТУ
193 998,3
тис. грн

ВЛАСНІ
ДОХОДИ:
124 097,5
тис. грн (64%)

ПОДАТКОВІ
НАДХОДЖЕННЯ
120 459,1 тис. грн (97,1%)

БАЗОВА ДОТАЦІЯ
10 914,7 тис. грн
(15,6%)

СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ НА ЗДІЙСНЕННЯ
ПІДТРИМКИ ОКРЕМИХ ЗАКЛАДІВ
ТА ЗАХОДІВ У ,СИСТЕМІ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ Я ЗА РАХУНОК
ВІДПОВІДНОЇ СУБВЕНЦІЇ
З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
323 тис. грн (0,5%)

ІНШІ СУБВЕНЦІЇ З
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
40,2 тис. грн (0,06%)

НЕПОДАТКОВІ
НАДХОДЖЕННЯ
3 638,4 тис. грн (2,9%)

Найбільші платники податку на доходи фізичних осіб у 2020 році:
- ПрАТ «Новгород-Сіверський сирзавод» - 15,3%;
- відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради - 10,5%;
- ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» - 5,6%;
- КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ» - 3,7%;
- державна гімназія ім.Ушинського - 3,6%;
- ТОВ «ДВМ ЛІС» - 3,5%;
- Новгород-Сіверська міська рада - 3,9%;
- ТОВ «Новгород-Сіверський елеватор» - 2,5%.
Ключові платники плати за землю в 2020 році:
- Регіональна філія «Південно-західна залізниця» - 25,5%;
- ПАТ «Чернігівобленерго» - 9,1%;
- ПрАТ «Новгород-Сіверський сирзавод» - 3,4%;
- ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» - 3,4%;
- ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» - 6,5%;
- ПрАТ «Чексил Автосервіс» - 1,9%;
- ПАТ «Укртелеком» - 4,5%.

ВЛАСНІ
ДОХОДИ:
124 097,5
тис. грн (64%)
ПОДАТКОВІ
НАДХОДЖЕННЯ
120 459,1 тис. грн (97,1%)

НЕПОДАТКОВІ
НАДХОДЖЕННЯ
3 638,4 тис. грн (2,9%)

ПОДАТОК НА ДОХОДИ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ
60 364,7 тис. грн
(50,1%)
ПОДАТОК НА МАЙНО
34 173,2 тис. грн
(28,4%)
ЄДИНИЙ ПОДАТОК
14 541,5тис.грн
(12,1%)

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
2 572,1 тис. грн
(70,7%)

РЕНТНА ПЛАТА
7 019,1 тис. грн
(5,8%)
АКЦИЗНИЙ
ПОДАТОК
4 271,7 тис. грн
(3,5%)
ЕКОЛОГІЧНИЙ
ПОДАТОК
48,1 тис. грн
(0,04%)
ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР
23,8 тис. грн
(0,02%)
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
ПІДПРИЄМСТВ
17 тис. грн
(0,01%)

АДМІНІСТРАТИНІ ЗБОРИ ТА
ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД
НЕКОМЕРЦІЙНОЇ
ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
1 048,4 тис. грн (28,8%)

ІНШІ ДОХОДИ
11,9 тис. грн (0,3%)
ДОХОДИ ВІД
ВЛАСНОСТІ ТА
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
6 тис. грн (0,2%)
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НА ЩО ВИТРАЧАЮТЬСЯ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ?

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
І СПОРТ

2 172,9 тис. грн

ІНШІ

2 834,4 тис. грн

ЕКОНОМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
3 275,7 тис. грн

ВСЬОГО
ВИДАТКІВ
193 998,3
тис. грн
КУЛЬТУРА
І МИСТЕЦТВО
13 650,9 тис. грн

ОСВІТА
113 382,8 тис. грн

УПРАВЛІННЯ
ГРОМАДОЮ
35 342 тис. грн

ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО
7 023 тис. грн

,
ОХОРОНА ЗДОРОВ Я
3 041,1 тис. грн

СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ ТА
СОЦІАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
13 275,5 тис. грн

НАЙБІЛЬШІ ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ
НАЙБІЛЬШІ
ВИДАТКИ
З БЮДЖЕТУ
ЗА ГАЛУЗЯМИ

оплата
праці,
тис. грн

ВСЬОГО,
тис. грн

оплата
енергоносіїв,
тис. грн

інші
видатки,
тис. грн

113 382,8

96 123,9

8 930,5

8 328,4

УПРАВЛІННЯ
ГРОМАДОЮ

35 342

32 979,6

641,5

1 720,9

КУЛЬТУРА І
МИСТЕЦТВО

13 650,9

11 822,2

1 187,8

640,9

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
І СОЦ.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

13 275,5

9 945,2

324,4

3 005,9

3 041,1

-

1 453,1

1 588

ОСВІТА

ОХОРОНА
ЗДОРОВ’Я
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ВИДАТКИ В СФЕРІ ОСВІТИ
ЗАКЛАДИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Комунальний заклад
«Новгород-Сіверський
міський Будинок дитячої
та юнацької творчості»
Новгород-Сіверської міської
ради Чернігівської області

Новгород-Сіверський
Центр дитячої та
юнацької творчості
Новгород-Сіверської міської
ради Чернігівської області

Новгород-Сіверська
Станція юних техніків
Новгород-Сіверської міської
ради Чернігівської області

Позаміський дитячий заклад
оздоровлення та відпочинку
«Десна»
Новгород-Сіверської міської
ради Чернігівської області

Позашкільний навчальний заклад
«Новгород-Сіверська
комплексна дитячоюнацька спортивна школа»
Новгород-Сіверської міської
ради Чернігівської області

Кількість
учнів

140

334

222

60

272

Видатки на
1 учня,
тис. грн

11,1

5,5

5,1

7,3

7,4

Всього видатків
на заклад,
тис. грн

1 559

1 837,8

1 132

438,6

2 022,9

Заклад
позашкільної
освіти

ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Заклад
середньої
загальної
освіти

Новгород-Сіверський
навчально-виховний комплекс
«Дошкільний навчальний закладзагальноосвітній навчальний
заклад» І ст. «Дзвіночок»
Новгород-Сіверської міської ради
Чернігівської області

Биринський
навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.Дошкільний навчальний заклад»
Новгород-Сіверської міської ради
Чернігівської області

Блистівський
навчально-виховний комплекс
Новгород-Сіверської міської ради
Чернігівської області

Вороб’ївський
навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.Дошкільний навчальний заклад»
Новгород-Сіверської міської ради
Чернігівської області

Орлівський
навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.Дитячий садок»
Новгород-Сіверської міської ради
Чернігівської області

Кількість
учнів

160/90

37/5

60/16

32/7

98/32

Видатки на
1 учня,
тис. грн

35,8

68

56,7

73

40,2

Всього видатків
на заклад,
тис. грн

8 941,5

2 855,5

4 310

Заклад
середньої
загальної
освіти

Грем’яцька
Новгород-Сіверська
Новгород-Сіверська
гімназія №1 ім.Б.Майстренка
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№2 Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
Новгород-Сіверської міської ради Новгород-Сіверської міської ради Новгород-Сіверської міської ради
Чернігівської області
Чернігівської області
Чернігівської області

2 846,7

5 223,9

Дігтярівський
навчально-виховний комплекс
Новгород-Сіверської міської ради
Чернігівської області

Лосківська
Загальноосвітня школа І-ІІ ст.
Новгород-Сіверської міської ради
Чернігівської області

Кількість
учнів

802

205

157

80/23

32

Видатки на
1 учня,
тис. грн

26,5

37,3

47,9

68,8

57,9

Всього видатків
на заклад,
тис. грн

21 233,7

7 639

7 517,3

7 091,7

1 854,3

Печенюгівський
навчально-виховний комплекс
Новгород-Сіверської міської ради
Чернігівської області

Смяцька
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
Новгород-Сіверської міської ради
Чернігівської області

Стахорщинська
Загальноосвітня школа І-ІІ ст.
Новгород-Сіверської міської ради
Чернігівської області

Чайкинський
навчально-виховний комплекс
Новгород-Сіверської міської ради
Чернігівської області

Кількість
учнів

83/16

101

32

135/40

Видатки на
1 учня,
тис. грн

53,9

51,7

81,5

42,6

Всього видатків
на заклад,
тис. грн

5 336,6

5 216,8

2 608,6

7 450,8

Заклад
середньої
загальної
освіти

ВИДАТКИ НА УТРИМАННЯ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ
Оплата праці і нарахування
на заробітну плату
2 673 тис. грн

2 810,1 тис. грн
кількість учнів у закладі
124

кількість ставок у закладі
23,31

Оплата комунальних послуг
та енергоносіїв
94,1 тис. грн

Видатки на одного учня
22,7 тис. грн

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ГАЛУЗІ «ОСВІТА»
У БЮДЖЕТІ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ НА 2021 РІК

- надання дошкільної освіти.............................................. 9 119,3 тис. грн;
- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти............................................................................ 90 126,4 тис. грн;
- надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи
із позашкільної роботи з дітьми......................................... 4 967,4 тис. грн;
- надання спеціальної освіти мистецькими школами............... 2 810,1 тис. грн;
- забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти......... 3 449,8 тис. грн;
- інші програми та заходи у сфері освіти............................... 9 тис. грн;
- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів
місцевого бюджету............................................................ 83,4 тис. грн;
- забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних
працівників....................................................................... 901 тис.грн
ЗАГАЛЬНА СУМА.................. 111 466,4 тис. грн

7 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
Придбання медичногообладнання для
комунального некомерційного підприємства
«Новгород-Сіверська центральна міська
лікарня ім.І.В.Буяльського» НовгородСіверської міської ради Чернігівської
області
1 000 тис. грн
Придбання періодичних видань для
бібліотек громади.
60 тис. грн

Як подати пропозицію до бюджету Новгород-Сіверської
міської територіальної громади?
У період з вересня по жовтень 2021 року ви можете подавати свої пропозиції:
1. Безпосередньо до фінансового управління Новгород-Сіверської міської ради за адресою:
16000, Чернігівська область, м.Новгород-Сіверський,
вул.Губернська, 2. Контактний телефон: (04658) 23983
2. На електронну пошту ТГ: ﬁnupr_ns@ukr.net
Подати електронну пропозицію до бюджету громади на наступний рік можна тут:

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

Голові Новгород-Сіверської міської
територіальної громади
_________________________(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 ________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ТИРАЖ 1000 ПРИМІРНИКІВ

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Прошу Вас розглянути можливість включення до бюджету Новгород-Сіверської МТГ
на 202_ рік витрати на
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________(Підпис)

______________________(Дата)

