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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.



ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ, ПРОГНОЗИ ТА ПРІОРИТЕТИ 

СИЛЬНІ СТОРОНИ

Близьке 
розташування до 

кордонів з ЄС 

Планування розвитку нашої громади відбувається з урахуваннях сильних сторін нашої громади, які дають 
нам переваги в конкуренції з іншими громадами, а також наших слабких сторін, над усуненням яких нам 
необхідно працювати.

1

Безпосередня 
близькість до 

Коломиї 

2

Вдале 
транспортне 

розташування

3

Наявність 
кваліфікованої 
робочої сили 

4

Вагомий 
туристичний 

потенціал 

5

Сусідство з 
Національним 

парком 

6

Розвинений комплекс 
туристичних послуг 

7

Збережені 
місцеві культурні 

традиції 

8

Зразкова 
організація 

діяльності ЦНАП 

9

Співпраця з 
державними 

органами влади 

10

Відкритість 
місцевої влади до 

співпраці 

11

Досвід із 
залучення 

грантових коштів 

12

Дієва система 
протипожежного 

захисту 

13

Ефективна робота 
громадського 
транспорту 

14

Широке покриття 
території мережі 

Інтернет

15

Джерела 
відновлювальної 

енергетики 

16

Високий відсоток 
газифікації 

17

Наявність значної 
площі с/г земель

18

Сприятлива 
екологічна 

ситуація 

19

Діючі джерела 
мінеральної води 

20

1



СЛАБКІ СТОРОНИ

БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ

Поганий стан 
місцевих доріг 

1

Відсутність 
централізованого 
водопостачання 

2

Брак досвіду 
просторового 

планування 

3

Низький ступінь 
сортування 

відходів

4

Нерозвинена 
система збору 

відходів

5

Високі витрати 
на утримання 

освітніх закладів 

6

Відсутність 
сміттєприбиральної 

техніки 

7

Низький відсоток 
інвестицій коштів
(заробітчанських)

8

Низька 
енергоефективність 

будівель

9

Високий рівень 
«тінізації» місцевої 

економіки 

10

Відсутність у 
населення знань 
у сфері бізнесу

11

Недостатній розвиток 
туристичної 

інфраструктури

12

Низький рівень 
екологічної 
свідомості 

13

«Індивідуалізм».
Позиція «тільки не 
на моєму подвір'ї»

14

Низька 
активність 

місцевих ГО

15
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Підготовка 
бюджетних 

запитів 

Створення 
робочої 

групи

Підготовка 
проекту 
бюджету  

Оприлюднення 
проекту 
рішення 

Виконання 
бюджету та 

внесення змін 

Прийняття 
бюджету 

ОТГ 

Розгляд 
бюджетною 

комісією  

31 2 4

567

Звіт про 
виконання 
бюджету  

8
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ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ 
Бюджет — схема доходів і витрат певної організації (сім’ї, бізнесу, держави), встановлена на 
певний період часу, зазвичай на один рік.
Бюджетний період –  це встановлений законодавством процес складання, розгляду, 
затвердження бюджетів та їх виконання.
Видатки бюджету — кошти, спрямовані на оплату витрат, передбачених відповідним 
бюджетом.
Власні надходження бюджетних установ - кошти, які отримані установами як плата за 
надання послуг, виконання робіт та благодійні внески, а також кошти від реалізації в 
установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності (наприклад доходи від оренди 
майна, батьківська плата).
Дотація — це безповоротна допомога з бюджету вищого рівня бюджету нижчому, яка не має 
цільового характеру та надається у випадку перевищення видатків над доходами.
Доходи бюджету — гроші, які громада заробила сама, а також отримала від держави як 
для конкретних цілей, так і без конкретного призначення.
Субвенції - (інфраструктурна, медична, освітня) - це форма грошової допомоги  місцевим 
бюджетам із державного, яка має цільове спрямування.  (наприклад освітня субвенція на 
оплату праці вчителів).
Трансферти – кошти, одержані від інших органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній 
основі.
Загальний фонд бюджету  - це кошти передбачені для повноцінної роботи державних 
установ. Кошти загального фонду витрачаються на оплату праці, енергоносії, та інші 
обов’язкові витрати.
Спеціальний фонд бюджету  - це кошти, які мають конкретне призначення. Кошти 
спеціального фонду витрачаються на забезпечення продуктами харчування дошкільних 
навчальних закладів за рахунок батьківської плати.

ФОРМИ ВПЛИВУ НА БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ 
ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ  
1. Запити на інформацію та пропозиції про доходи і видатки (через депутатів та 
громадські організації)
2. Подання пропозицій до проекту бюджету (через головних розпорядників).
3. Участь у погоджувальних нарадах.
4. Участь у роботі дорадчих органів з питань бюджету та фінансів та експертних 
зустрічах та нарадах з зацікавленими сторонами з питань бюджету

РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 
1.  Ініціювання бюджетних слухань
2. Участь у бюджетних слуханнях та консультаціях з обговорення проекту бюджету 
3. Відвідання засідань бюджетної комісії, де обговорюється проект рішення 
4. Відвідання сесії місцевої ради  на якій розглядалося питання прийняття бюджету
5. Сприяння поширенню проекту бюджету «перепости», допомога в розповсюдженні 
друкованих джерел по проекту бюджету або затвердженого бюджету

ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
1. Подання проекту на бюджету участі громади
2. Голосування за проекти 
3. Відвідування сесій ради з уточнення бюджету та з окремих питань
4.  Участь в сесіях ради з окремих бюджетних питань
5.  Вивчення та обговорення квартальних звітів про виконання бюджету
6. Ініціювання та участь в громадському моніторингу доходів і видатків бюджету

ПІДГОТОВКА ТА РОЗГЛЯД ЗВІТІВ ПРО ВИКОНАННЯ 
1.Відвідання та обговорення публічного звіту про виконання бюджету
2. Відвідання сесії із затвердження річного бюджетного звіту
3.Ініціювання та участь у громадському аудиті, аналіз ефективності і 
результативності бюджетних програм  
4. Співпраця зі ЗМІ у частині громадської оцінки виконання бюджету



ЗВІДКИ В ГРОМАДИ ГРОШІ

4

Трансферти

73 481 
тис.грн.

Податки

13 693 
тис.грн.

Кошти, які заробили 
бюджетні установи 

292
тис.грн.

87 761
тис.грн.

Кошти від 
продажу землі 

200
тис.грн.

Неподаткові 
надходження 

94,7
тис.грн.

ВСЬОГО:

ДЕ НАШІ ПОДАТКИ В БЮДЖЕТІ ГРОМАДИ

ПДФО

8 724
тис.грн.

Єдиний 
податок 

2 508
тис.грн.

Акцизний 
податок 

815
тис.грн.

13 693
тис.грн.

Орендна 
плата 

780
тис.грн.

Земельний 
податок 

399
тис.грн.

ВСЬОГО:

ГРОШІ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Освітня 
субвенція

37 591
тис.грн.

Базова 
дотація 

14 748
тис.грн.

Медична 
субвенція

13 530
тис.грн.

73 481
тис.грн.

Дотація на утримання 
закладів освіти та 
охорони здоров`я 

7 611
тис.грн.

ВСЬОГО:



КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ
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Освіта

53 340
тис.грн.

Апарат управління 

8 372
тис.грн.

Культура

4 442
тис.грн.

Програми

1 800
тис.грн.

Місцева пожежна

1 160
тис.грн.

Благоустрій сіл

1 000
тис.грн.

Дороги

1 000
тис.грн.

Соціальний захист

968
тис.грн.

Спорт

467
тис.грн.

Інше

503
тис.грн.

Розвитку місцевого 
самоврядування

Відшкодування 
депутатам витрат

Розвиток молодіжної 
ради 

Громадський 
бюджет 

80
тис.грн.

39
тис.грн.

30
тис.грн.

100
тис.грн.

Розвиток 
освіти

Розвиток
спорту

Благоустрій 
населених пунктів

Містобудівна 
документація

20
тис.грн.

90
тис.грн.

1 261
тис.грн.

180
тис.грн.

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ, ЗАТВЕРДЖЕНИХ 
СЕЛИЩНОЮ РАДОЮ ОТГ



СКІЛЬКИ ГРОМАДА ВИТРАЧАЄ НА КУЛЬТУРУ

10 бібліотек 

1 452
тис.грн.

Молодятинський НВК

166 учнів

Видатки на 1 учня: 
26,8 тис.грн.

4 445
тис.грн.

Слобідський НВК

68 учнів

Видатки на 1 учня: 
59,7 тис.грн.

4 059
тис.грн.

Княждвірський НВК

200 учнів

Видатки на 1 учня: 
28,5 тис.грн.

5 691
тис.грн.

Рунгурський НВК

237 учнів

Видатки на 1 учня: 
34,2 тис.грн.

8 117
тис.грн.

Сопівська ЗОШ

256 учнів

Видатки на 1 учня: 
25,0 тис.грн.

6 400
тис.грн.

Печеніжинська ЗОШ

556 учнів

Видатки на 1 учня: 
21,3 тис.грн.

11 846
тис.грн.

Марківська ЗОШ

87 учнів

Видатки на 1 учня: 
41,1 тис.грн.

3 582
тис.грн.

Печеніжинський ДНЗ

80 учнів

Видатки на 1 учня: 
21,8 тис.грн.

1 747
тис.грн.

Кийданецька ЗОШ

103 учнів

Видатки на 1 учня: 
31,8 тис.грн.

3 280
тис.грн.

Малоключівська ЗОШ

133 учнів

Видатки на 1 учня: 
27,8 тис.грн.

3 698
тис.грн.
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Музична школа

1 693
тис.грн.

3 народні доми 3 будинки культури

1 296
тис.грн.

3 клуби

Сторінка Facebook: https://www.facebook.com/pnotg.if.ua/
Контактні телефони: тел. (03433) 64 5 40, тел.факс (03433) 64 2 02
Наш офіційний сайт: http://pnotg.if.ua/

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ  РОЗРОБНИКІВ 
«БЮДЖЕТУ ДЛЯ ГРОМАДЯН»


	Обкладинка2
	2-інфографіка-3

