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      Що таке бюджет для громадян?

       Пологівська громада - столиця запорізької кераміки, край гармонійного

поєднання родючих нив з високотехнологічною переробною та добувною

промисловістю, медових пасік та багатокілометрових залізничних

колій, мальовничих пейзажів та сірого полотна шосейних доріг.

    З розумінням, що саме ефективне використання власних ресурсів,

створення власної територіальної згуртованості, розбудова партнерських

відносин між владою, громадянами та бізнесом визначають місцевий

економічний розвиток, спеціалісти міської ради розробили Бюджет

для громадян Пологівської МТГ, в якому у доступній формі

представлено  як  доходи ,  так  і  видатки  нашого  бюджет у.

      Життя в Пологівській МТГ залежить від кожного з нас! Ми закликаємо

добросовісно сплачувати податки та активно долучатися до обговорення

й вирішення проблемних питань, які виникають в процесі життєдіяльності

громади. Сплачені податки - це добробут громади! Це розвиток шкіл,

садочків, це дороги, парки, водогони і дитячі майданчики. Ми хочемо, щоб

громадяни знали, які доходи отримує громада і куди вони витрачаються,

як впливати на бюджет, щоб їхні пропозиції були враховані.

Шановні жителі Пологівської міської територіальної громади!

      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.

Юрій Коноваленко



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 - 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.

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.

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.

1
СКЛАДАННЯ
ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ 2

СКЛАДАННЯ
БЮДЖЕТУ

3
РОЗГЛЯД ТА
ЗАТВЕРДЖЕННЯ
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.

4 ВИКОНАННЯ
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.

5
ЗВІТУВАННЯ

ПРО ВИКОНАННЯ
БЮДЖЕТУ

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.

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.

Попередній проєкт рішення про бюджет

обговорюється  та  затвердж ується  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.

П і с л я  п р и й н я т т я ,  р і ш е н н я  і  б юд ж ет

оприлюднюються на сайті ради.

                     - 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

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.

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.



НАША ГРОМАДА ЗАРАЗ

Загальна кількість
населення
31 796 осіб

Працездатне
населення
18 388 осіб

Працевлаштоване
населення
6 866 осіб

Розподіл населення за галузями: - Сільське
господарство

- Промисловість

Галузі діяльності підприємств:
- хімічна, добувна, харчова

Земля сільсько-
господарського
призначення - 
71 887,919 га

Протяжність доріг, що потребують
капітального ремонту: 88 км

Протяжність доріг, що потребують
поточного ремонту: 125 км

Фельдшерсько-
акушерські
пункти та
амбулаторії - 8

Дитячі садки
громади- 11

Школи
громади- 16

Лікарні
громади - 3



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.

РОЗВИТОК
КОНКУРЕНТО-
СПРОМОЖНОЇ

ЕКОНОМІКИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИСОКОЇ
ЯКОСТІ
ЖИТТЯ

СТВОРЕННЯ УМОВ
ДЛЯ ВСЕБІЧНОГО
ГАРМОНІЙНОГО

РОЗВИТКУ
ЖИТЕЛІВ
ГРОМАДИ

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ

1 2 3

         Одним з основних документів Пологівської міської територіальної громади є

  Стратегія   визначає   цілі та пріоритети розвиткуСтратегія розвитку на 2021 - 2031 рр.

громади, завдання, проєкти, спрямовані на структурні  зміни в економіці та соціальній

сфері, покрокове розв язання наявних проблем. Пріоритетами розвитку громади є:,

- підвищення якості водопостачання та водовідведення

- розвиток дорожньої інфраструктури;

- благоустрій населених пунктів;

- ефективне управління громадою;

- інвестиційна привабливість.

ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ ГРОМАДУ?



ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ?

ВЛАСНІ
ДОХОДИ
250 842,1
тис. грн

ТРАНСФЕРТИ
96 433,7
тис. грн

     Кошти в бюджет громади потрапляють з двох основних джерел - від держави (субвенції, дотації)
та власний заробіток громади. Кошти від держави спрямовуються на забезпечення надання
освітніх, медичних послуг, інших функцій держави. Більшу частину надходжень громада отримує
з власних доходів, які  складаються з податкових та неподаткових надходжень.
   Бюджет Пологівської МТГ складається із загального та спеціального фондів. Найвагомішим
джерелом наповнення міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, податок на майно
та земельний податок, вагомою складовою є також і акцизний збір.

ДОХОДИ
БЮДЖЕТУ

347 275,8 тис. грн

ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ З
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ

84 281,9 тис. грн

ДОТАЦІЯ МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ НА ЗДІЙСНЕННЯ

ПЕРЕДАНИХ З ДЕРЖ.БЮДЖЕТУ
ВИДАТКІВ З УТРИМАННЯ ЗАКЛАДІВ

,
ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я

ЗА РАХ.ВІДПОВІДНОЇ ДОДАТКОВОЇ
ДОТАЦІЇ З ДЕРЖ.БЮДЖЕТУ

5 620,0 тис. грн

ІНШІ СУБВЕНЦІЇ
З МІСЦЕВОГО

БЮДЖЕТУ

1 655,7 тис. грн

СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ НА ЗДІЙСНЕННЯ

ПЕРЕДАНИХ ВИДАТКІВ У
СФЕРІ ОСВІТИ ЗА РАХ. КОШТІВ

ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ

1 428,3 тис. грн

СУБВЕНЦІЯ
З МІСЦЕВОГО

БЮДЖЕТУ НА ЗДІЙСНЕННЯ
ПРИРОДООХОРОННИХ

ЗАХОДІВ

1 000,0 тис. грн

СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ НА ЗДІЙСНЕННЯ

ПІДТРИМКИ ОКРЕМИХ ЗАКЛАДІВ
ТА ЗАХОДІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ

,
ЗДОРОВ Я ЗА РАХ.ВІДПОВІДНОЇ 
СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖ.БЮДЖЕТУ

970,2 тис. грн

СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ НА ЗДІЙСНЕННЯ

ЗАХОДІВ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЙ

740,0 тис. грн

СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ НА НАДАННЯ

ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОСОБАМ З
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ

ПОТРЕБАМИ ЗА РАХУНОК ВІДПОВІДНОЇ
СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

702,8 тис. грн

СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ ЗА РАХ.ЗАЛИШКУ КОШТІВ

СУБВЕНЦІЇ НА НАДАННЯ
ДЕРЖ.ПІДТРИМКИ ОСОБАМ З

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ
ПОТРЕБАМИ, ЩО УТВОРИВСЯ
НА ПОЧАТОК БЮДЖЕТНОГО

ПЕРІОДУ

34,8 тис. грн



ВЛАСНІ ДОХОДИ
250 842,1
тис. грн

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

244 854,6
тис. грн

5 982,4
тис. грн

ПОДАТОК НА МАЙНО
31 489,7 тис. грн (12,9%)

ЄДИНИЙ ПОДАТОК
26 896,5 тис. грн (11%)

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
10 953,8 тис. грн (4,5%)

РЕНТНА ПЛАТА
1 125,9 тис. грн (0,45%)

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК
192,8 тис. грн (0,08%)

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
ПІДПРИЄМСТВ
59,2 тис. грн (0,02%)

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР
0,8 тис. грн (0,0003%)

ПОДАТОК НА ДОХОДИ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ
174 135,9 тис. грн (71,1%)

ІНШІ ДОХОДИ
312,1 тис. грн (5,2%)

ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ
ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
54,6 тис. грн (0,9%)

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
3 552,1 тис. грн (59,4%)

АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА
ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД
НЕКОМЕРЦІЙНОЇ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2 063,6 тис. грн (34,5%)

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З
КАПІТАЛОМ

5,1 тис. грн

НАДХОДЖЕННЯ ВІД ПРОДАЖУ
ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ
5,1 тис. грн 



КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ?

ОСВІТА               

НАЙБІЛЬШІ ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ

198 748,5 133 606,9       12 881,9    52 259,7

28 516,8 10 751,6       2 305,6 15 459,6

УПРАВЛІННЯ
ГРОМАДОЮ      42 890,7       31 820,1       1 221,7   9 848,9

ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНЕ

ГОСПОДАРСТВО

20 438,1 тис. грн                

,
ОХОРОНА ЗДОРОВ Я

28 516,8 тис. грн

КУЛЬТУРА
І МИСТЕЦТВО

16 575,3 тис. грн

ОСВІТА
198 748,5 тис. грн            

СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ ТА
СОЦІАЛЬНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

16 174,1 тис. грн                 

ВСЬОГО
ВИДАТКІВ:
358 457,8*
тис. грн

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
І СПОРТ

6 502,2 тис. грн                

ІНШІ

13 205,0 тис. грн            

ЕКОНОМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

15 407,1 тис. грн           

   З міського бюджету кошти йдуть на утримання закладів дошкільної та шкільної освіти, закладів

культури, охорони здоров’я, соціальний захист населення, підтримку житлово-комунального

господарства, розвиток фізичної культури та спорту, благоустрій та управління громадою.

    Трохи більше половини коштів міського бюджету (55%) складають видатки на заклади

дошкільної та шкільної освіти.

НАЙБІЛЬШІ
ВИДАТКИ
З БЮДЖЕТУ
ЗА ГАЛУЗЯМИ    

ВСЬОГО,
тис. грн

оплата
праці,
тис. грн

оплата
енергоносіїв,
тис. грн

інші
видатки,
тис. грн

ОХОРОНА
ЗДОРОВ’Я    

* перевищення видатків над доходами
виникло за рахунок уточнення вільного залишку,

який склався на початок 2021 року

УПРАВЛІННЯ
ГРОМАДОЮ

42 890,7 тис. грн                  



ВИДАТКИ В СФЕРІ ОСВІТИ

Загально-
освітній
заклад

К-сть вихованців

Видатки на
1 вихованця,

тис. грн

633

Всього видатків
на заклад,
тис. грн

14 448,2

22,8

КУ Пологівський
колегіум №1

КУ Пологівська СРШ №2 КУ Пологівська
гімназія «Основа»

КУ Пологівська
ЗОШ №4

483

15 808,4

32,7

461

15 834,3

34,4

584

14 266,0

24,4

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Загально-
освітній
заклад

К-сть вихованців

Видатки на
1 вихованця,

тис. грн

293

Всього видатків
на заклад,
тис. грн

9 879,7

33,7

КУ Пологівська
ЗОШ №5

КУ Пологівська
ЗОШ №6

КУ Інженерненська
ЗОШ

КУ Новокарлівська
ЗОШ

77

4 379,8

56,9

80

4 902,6

61,3

74

4 946,7

66,8

Загально-
освітній
заклад

К-сть вихованців

Видатки на
1 вихованця,

тис. грн

125

Всього видатків
на заклад,
тис. грн

5 890,1

47,1

КУ Басанська ЗОШ КУ Семенівська ЗОШ КУ Вербівська ЗОШ КУ Григорівська ЗОШ

95

6 338,0

66,7

74

6 216,9

84,0

97

6 436,6

66,4

Загально-
освітній
заклад

К-сть вихованців

Видатки на
1 вихованця,

тис. грн

27

Всього видатків
на заклад,
тис. грн

2 993,8

110,9

КУ Костянтинівська
гімназія

КУ Тарасівська
гімназія

КУ Шевченківська
гімназія

69

5 264,1

76,3

63

5 413,1

85,9

ПРОЄКТИ «ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ»

          Бюджет громадської участі - це частина коштів міського бюджету, щодо якої жителі громади пропонують шляхи
витрачання (подають проєкти) та шляхом голосування обирають найкращий проєкт із запропонованих.
    За результатами голосування переможцями Громадського бюджету 2020р. Пологівської міської

,об єднаної  територіальної громади визнано 5 проєктів на загальну суму 1 млн 779 тис. 803 грн:

- Реконструкція скверу по вул.Щасливій, 83, м.Пологи Запорізької обл. .......................................678 516,0 тис. грн

- Спортивний майданчик з вуличними тренажерами.........................................................................81 838,0 тис. грн

- Озеленення та благоустрій дитячого майданчика по вул.Українській.............................................67 980,0 тис. грн

- Облаштування спортивно-ігрового майданчика «Дитячі мрії».........................................................588 500,0 тис. грн

- Багатофункціональний майданчик дозвільного простору «Дитяче автомістечко»..........................362 969,0 тис. грн

Голосування за проєкти тривало з 01.09. по 30.09.2020р. Участь у голосуванні прийняло 2875 жителів громади, які
віддали 5797 голосів.



БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

- виконання робіт, здійснення авторського та технічного нагляду по об’єкту «Реконструкція водопроводу з будівництвом

  розвідувально-експлуатаційної артезіанської свердловини у с.Інженерне Пологівського р-ну Запорізької обл. - корегування»

  - 633,4 тис. грн

- встановлення меж міста Пологи Пологівського р-ну Запорізької обл. на 2021р. - 190,0 тис. грн

- розроблення генерального плану та плану зонування с.Вербове Пологівського р-ну Запорізької обл. - 100,0 тис. грн

- надання послуг з розроблення комплексної схеми розміщення ТС у м. Пологи  - 49 тис. грн

- корегування та експертиза проєктно-кошторисної документації, виконання робіт по об’єкту «Реконструкція скверу по

  вул.Щасливій, 83 у м.Пологи Запорізької обл. Корегування»  - 554,6 тис. грн

- виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції вуличного освітлення по об’єктах

  - 140,1 тис. грн:

1. вул.Грушевського, Зразкова, Сонячна КТП 85-352;

2. вул.Барвінкова, Козацька, Калинова, Трудова КТП 203-53;

3. пров.Вернадського, Терновий, вул.Миру, Червона КТП 18-15;

4. вул.Мічуріна, пров.Водопровідний КТП 16-551;

5. пров.Смірнова, Аврорський, вул.В.Лісняка КТП 18-490;

6. вул.Лермонтова КТП 18-363;

7. вул.Шкільній, Юності КТП 203-56;

8. вул.Шевченка, пров.Станційний, вул.Магістральній (від буд.№1 АЗС «Укрнафта» до буд.№314 від КТП

16-550) у м.Пологи;

9. вул.Магістральній від буд.№314 до буд.№360 КТП 202-353.

- виготовлення та експертиза проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Відновлення елементів благоустрою

   парку по вул.ім.Героя України Сацького В.А. у м.Пологи Пологівського р-ну Запорізької обл.» - 100,0 тис. грн

- технічне переоснащення системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та показчиків напрямку евакуювання

  будівлі комунальної установи «Пологівська гімназія «Основа» Пологівської міської ради за адресою: Україна, Запорізька

  обл., Пологівський р-н, м.Пологи, вул.Щаслива/МТС, 32/2 - 121,9 тис. грн

- технічне переоснащення, вогнезахист (оброблення) дерев’яних елементів горищних покриттів будівлі комунальної

  установи «Пологівська гімназія «Основа» Пологівської міської ради за адресою: Україна, Запорізька обл., Пологівський

  р-н, м.Пологи, вул.Щаслива/МТС,32/2  - 32,3 тис. грн
, ,- встановлення (включаючи витрати, пов язані з введенням об єкта в експлуатацію) спортивно-ігрового майданчика

  «Дитячі мрії» для комунальної установи «Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІст.№2» Пологівської

  міської ради за адресою: Україна, Запорізька обл., Пологівський р-н, м.Пологи, вул.Шкільна, 29   - 588,5 тис. грн
, ,- встановлення (включаючи витрати, пов язані з введенням об єкта в експлуатацію) багатофункціонального майданчика

  дозвільногопростору «Дитяче автомістечко» для комунального дошкільного навчального закладу ясла-садок №4

 «Сонечко» Пологівської міської ради за адресою: Україна, Запорізька обл., Пологівський р-н, м.Пологи,

  вул.Державна, 20   - 363,0 тис. грн 
,- виконання робіт по об єкту: «Реконструкція частини приміщень, розташованих на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі

  літери «Г-Д» КНП «Пологівська БЛІЛ» під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: 70608, Запорізька обл.,

  м.Пологи, вул.ім.Героя України Сацького В.А., 6/вул.І.Чеберка, 90»  - 2 240,0 тис. грн

- придбання діагностичного медичного обладнання: комплект обладнання для відеоскопії, колоноскопії, фетальний

  монітор, кардіоотокограф  - 740,9 тис. грн
,- виготовлення та експертиза проєктно-кошторисної документації, виконання робіт по об єкту «Відновлення елементів

  благоустрою - частини тротуару по вул.Єдності від буд.№14» до буд.№18 в м.Пологи Запорізької обл.  - 810,7 тис. грн

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування  - 30,0 тис. грн
,- виконання робіт по об єкту «Відновлення елементів благоустрою (вимощення плиткою) частини пішохідного покриття

,  меморіального комплексу «В ім я життя» в с.Семенівка по вул.Кирилівська, 1а Пологівського р-ну Запорізької обл.

  - 141,0 тис. грн

- виготовлення проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту вимощення багатоповерхового житлового

  будинку в м.Пологи за адресою - 120,0 тис. грн: пров.Залізничний, №12; вул.Магістральна, №484; вул.Нова, №23;

  вул.Східна, №2, №4, №9, №27; вул.Щаслива, №20
,- виготовлення проєктно-кошторисної документації по об єкту «Капітальний ремонт даху багатоповерхового житлового

  будинку за адресою: вул.Східна, 27 в м.Пологи Запорізької обл.» - 20,0 тис. грн
,- виготовлення та експертиза проєктно-кошторисної документації по об єкту «Реконструкція водопроводу по вул.Єдності

  від буд.30 до буд.38 в м.Пологи Запорізької обл.»  - 55,9 тис. грн
,- виготовлення прєктно-кошторисної документації, експертиза кошторисної документації по об єкту «Автомобільна дорога

  по вул.Ломоносова (від вул.І.Крилова до автомобільної дороги Т0803 Запоріжжя-Маріуполь) в м.Пологи Пологівського

  р-ну Запорізької обл.- капітальний ремонт»  - 147,4 тис. грн
3- будівельні роботи з встановлення пластикового резервуару ємністю 20м  по вул.Калинова в м.Пологи   - 50,0 тис. грн

3- придбання пластикового резервуару ємністю 20м    - 95,0 тис. грн
,- виконання робіт по об єкту «Капітальний ремонт будівлі стадіону у с.Пологи Пологівського р-ну Запорізької обл.»

  - 462,6 тис. грн
,- виконання робіт по об єкту: «Капітальний ремонт клубу за адресою: вул.Миру, 30 с.І.Франка, Пологівский р-н, Запорізька

  обл.» - 561,8 тис. грн
,- виконання робіт по об єкту: «Реконструкція будівлі будинку культури за адресою: вул.Центральна, 216б в с.Інженерне,

  Пологівський р-н, Запорізька обл.»  - 600,0 тис. грн
,- експертиза проєктно-кошторисної документації по об єкту: «Реконструкція котельні комунального закладу «Пологівський

  центр культури та дозвілля «Гірник»  Пологівської міської ради за адресою: 70605, м.Пологи, Запорізької обл.,

  вул.Магістральна, 500»  - 10,0 тис. грн
,- виконання робіт по об єкту: «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Пологи Запорізької обл. (площадка очисних

  споруд каналізації)»  - 1 000,0 тис. грн.



Як подати пропозицію до бюджету Пологівської громади?

Протягом липня-серпня 2021 року ви можете подавати свої пропозиції:
1. У письмовому вигляді за формою, що розміщена нижче,

безпосередньо до відділу фінансів Пологівської ТГ за адресою:
70608, Запорізька обл., м.Пологи, вул.Єдності, 24

2. На електронну пошту ТГ: 44017263@ mail.gov.ua

3. Запрошуємо вас долучитися до участі в робочих групах з формування проєкту бюджету
на наступний рік. За інформацією про те, як долучитись до робочої групи, звертайтесь до

старост, депутатів або безпосередньо у територіальну громаду.

Подати електронну пропозицію до бюджету громади на наступний рік можна тут:
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Будьте активними!
Від вас залежить розвиток громади та покращення рівня надання послуг.

                                                                                                                   Голові Пологівської ТГ

                                                                                                            _________________________(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 Пологівської ТГ
на 202_ рік витрати на

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________(Підпис)                                                             ______________________(Дата)
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