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Це видання стало можливим завдяки щирій 
підтримці американського народу, наданій 
через Агентство США з міжнародного роз-
витку (USAID). Зміст є відповідальністю 
Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) і не 
обов’язково відображає точку зору USAID чи 
Уряду Сполучених Штатів.



До вашої уваги - унікальне видання, в якому 
простою мовою написано про головне. Зав-
дяки програмі DOBRE ми створили "Бюджет 
для громадян", щоб кожен житель нашої гро-
мади дізнався, як наповнюється місцевий 
бюджет та зрозумів, що кошти в бюджеті не 
з'являються нізвідки і що їх не так багато, як 
здається на перший погляд, адже ресурси 
бюджету вичерпні. Крім того, ви зможете по-
бачити, скільки коштів надходить до бюдже-
ту і на які галузі вони скеровуються.



БЮДЖЕТНА ТЕРМІНОЛОГІЯ



особи



Пріоритетами розвитку нашої громади на найближчі 10 років є: 

Доходи Тупичівської громади на 2021 рік становлять 33540,7 тис. грн, з них власні доходи – 20 125 
тис. грн (60%), трансферти з державного бюджету – 13 415,7 тис. грн (40%). Основні трансферти з 
державного бюджету – це освітня субвенція: 12 112,50 тис. грн та базова дотація – 1132,9 тис. грн.
Основним джерелом надходжень до загального фонду нашої громади є податок та збір на доходи 
фізичних осіб, питома вага якого складає 58,4% у структурі власних надходжень загального фонду 
2021 року. Основні платники: СТОВ «Віра», Тупичівська сільська рада, ТОВ «Білорусь».
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Видатки Тупичівської ТГ в 2021 році становлять 36 541,9 тис. грн. Найбільш питому вагу видатків 
складають видатки на освіту – 55,7%, управління громадою – 23,44% (у нас не відокремлений відділ 
освіти молоді та спорту), соціальний захист та соціальне забезпечення – 7,68%, культура та мисте-
цтво – 6,65%, житлово-комунальне господарство – 2,2%, охорона здоров’я – 1,87%, економічна ді-
яльність – 0,33% та інші видатки – 2,06% . 
У бюджеті передбачено фінансування програми «Соціальний захист окремих категорій населення 
на 2021 р.» та фінансування надання матеріальної допомоги окремим категоріям населення.
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Адреса: Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Тупичів, 
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Шановні жителі нашої громади! 
Від вас також залежить розвиток нашої громади 
і що активнішими ви будете, то більше потреб 
ми зможемо задовольнити. 
Ваша думка важлива для нас!

Пропозиції до бюджету громади можна надсилати на електронну адресу: 
buh.trada@gmail.com з поміткою «Пропозиції до бюджету», або подати у 
письмовій формі за адресою с. Тупичів, вул. Чернігівська, 75, діловоду Ту-
пичівської сільської ради. Також можете скористатись посиланням та 
подати електронну пропозицію до бюджету громади на наступний рік:
https://cutt.ly/5EyH5bB

У письмовій формі 
за адресою: с. Тупичів, 
вул. Чернігівська, 75, 

діловоду 
Тупичівської сільської ради

buh.trada@gmail.com 

з поміткою 
«Пропозиції до бюджету»

ПОДАЙТЕ СВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ДО БЮДЖЕТУ 
ТУПИЧІВСЬКОЇ ТГ НА 2022 РІК!


