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БЮДЖЕТ ГРОМАДИ



ПРИВІТАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

           Шановні жителі Верхнянської ОТГ

ми створили цей документ для того, 
щоб презентувати основну інформацію про публічні фінанси 

нашої громади простою та доступною мовою. 
І щоб допомогти вам зрозуміти, 

що собою представляє бюджет нашої  громади, 
та як ми ним розпоряджаємось.



СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ,
ПРОГНОЗИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НАШОЇ ГРОМАДИ
До Верхнянської об'єднаної територіальної громади входять населених пунктів:12 
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ВЕРХНЯ
(центр громади)



СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ,
ПРОГНОЗИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НАШОЇ ГРОМАДИ
Станом на  в об'єднаній територіальній громаді нараховувалось жителів.1 січня 2018 року  10 611 
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01
«ІВАНКОВЕЦЬКІ КОВБАСИ»
цех по переробці м'яса і виготовлення 
м'ясних виробів. ФОП Луців Оксана, 
відомий не лише в області, а і за її межами 

02
ПП ШУТЯК МИКОЛА
цех із переробки риби 

03
7 ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
«Зелена», «Володимир»,  «І.В.Мельника», 
«Факро», «Фортуна», «Світанок», «Овен»

04 КП «ВЕРХНЯНСЬКИЙ ГОСПОДАР» 
Електромонтажні роботи

На території об'єднаної територіальної громади 

є  підприємницької діяльності 95 об'єктів
різних форм власності:



ОСНОВНИМИ ПРІОРИТЕТАМИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Є
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КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
дорожнього покриття вулиць 
сіл громади

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ 
системи вуличного освітлення 
на основі LED

ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ 

ТА ПОТОЧНИХ РЕМОНТІВ 
приміщень закладів соціальної сфери

СТВОРЕННЯ УМОВ 

ДЛЯ РОЗВИТКУ 
економіки громади (фінансова 
підтримка розвитку ягідництва,

придбання сміттєвих баків, 
придбання рециклера 

асфальтобетону, катка та 
екскаваторного обладнання 

до трактора)

РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ 
та техногенної безпеки 

(придбання пожежної машини) 5



НАЙВАЖЛИВІШІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СТАНУ 
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ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ'ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

!
Очисні системи села Верхня збудовані 
в 1982 році, знаходяться в аварійному 
стані і мають обслуговувати санвузли 
школи села Верхня, адмінприміщення, 
дитячого садка, Народного дому з 
кількістю людей 642 чол.

Провести капітальний ремонт доріг 
об'єднаної територіальної громади.!

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ 
ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ

БУДІВНИЦТВО 
водонасосної станції в селі Верхня.

ПЕРЕВЕДЕННЯ ГАЗОВИХ КОТЕЛЕНЬ ШКІЛ 
с.Довгий Войнилів, Завадка,  Збора  на твердопаливні.

РЕКОНСТРУКЦІЯ 
(модернізація) очисних споруд в селі Верхня.

ВИГОТОВЛЕННЯ ГЕНПЛАНУ ЗАБУДОВИ 
сіл Вилки, Іванкова та Болохів.



ЩО ТАКЕ БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ
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БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ

Це проміжок часу, що охоплює діяльність органів 
місцевого самоврядування, починаючи з розробки 
необхідних показників для складання проекту рішення 
сесії сільської ради про бюджет, його розгляд і 
затвердження, виконання та складання, закінчуючи 
розглядом, затвердженням та оприлюдненням звітності 
про виконання сільського бюджету. 

Сукупно бюджетний цикл триває біля 2,5 років. 
Починається з лютого року, що передує тому, на який 
планується бюджет.

Планування розпочинається з аналізу необхідних 
показників (соціально-економічних, фінансових, тощо) 
та завершується кінцевим терміном подачі та 
оприлюднення річної бюджетної звітності за рік, що 
минув.

Поняття бюджетного циклу пов'язане із поняттям 
бюджетного процесу. Проте, бюджетний процес триває 1 
календарний рік – з 1 січня по 31 грудня.

На будь-якому етапі бюджетного процесу можуть  
проводитись громадські слухання, ініціатором яких 
можуть виступати: громадські організації, ініціативні 
групи, сільський голова, сільська рада та виконком. 

Виконавчий комітет організовує публічне громадське 
обговорення і визначає питання, приймає рішення, 
розробляє план заходів з організації та проведення 
обговорення, оприлюднює інформацію про проведення 
обговорення в прийнятний ним спосіб. 

СКЛАДАННЯ 
проекту сільського 

бюджету

РОЗГЛЯД
проекту та прийняття 

рішення про 
сільський бюджет

ВИКОНАННЯ
місцевого бюджету, 
включаючи зміни 

до рішення про сільського 
бюджету

1 фаза 2 фаза 3 фаза 4 фаза

ПІДГОТОВКА
та розгляд звіту про 

виконання сільського бюджету  
і прийняття рішення 



ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ
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БЮДЖЕТ — це фінансовий план, який показує, як сільська 
рада збирається використовувати кошти громади для того, 
щоб задовільнити її потреби розвитку. Бюджет включає в 
себе плани по надходженню грошей (звіт податків, грошей, 
які передаються з державного бюджету, грошей від надання 
послуг і т. п.), так і плани по управлінню видатками бюджету. 
Кожного року бюджет затверджується рішенням сільської 
ради.

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА — установа, яка працює за 
кошти бюджету  і не є прибутковою. Наприклад, школа, 
будинок культури.

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ — видатки,  пов 'язані  з 
капітальними вкладеннями в соціально-економічний 
р о з в и т о к  г р о м а д и  н а  п р и д ба н н я  о бл а д н а н н я 
довгострокового зберігання, капітальний ремонт об'єктів 
інфраструктури, будівництво.

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ — кошти що спрямовуються на 
утримання бюджетних установ, програм та заходів 
передбачених сільським бюджетом.

ВЛАСНІ ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕНЬ — надходження, 
які  органи місцевого самоврядування отримують, згідно 
Законів України до сільського бюджету: податки , надання 
послуг, продаж землі і т. п.

ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ — засідання, відкриті для 
всіх членів громади з метою визначення різних думок про 
використання наявних ресурсів політичними лідерами 
громади на даний момент.

ДОТАЦІЯ ВИРІВНЮВАННЯ   — безповоротна 
державна допомога на підкріплення дохідної спроможності 
бюджету.

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ — усі податкові, неподаткові та інші 
надходження на безповоротній основі (включаючи 
трансферти, дарунки, гранти). 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД — кошти, які забезпечують 
ф інансування  на  вик онання  основних  функц ій 
територіальної громади.

ЗАЛИШОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ — обсяг коштів на 
рахунках сільського бюджету та розпорядників  коштів  на 
кінець дня.

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ — 
статті видатків місцевого бюджету, обсяг яких не може 
змінюватися: заробітна плата, медикаменти, харчування та 
енергоносії. 

ІНФРАСТРУКТУРА — комплекс об'єктів соціального 
призначення, наприклад, дороги, мости, споруди, парки, 
системи водопостачання, водовідведення, вуличного 
освітлення та кабельні мережі.

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ — це кошти, передбачені в 
бюджеті на придбання обладнання довгострокового 
зберігання, капітальний ремонт об'єктів інфраструктури, 
будівництво.



ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ
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НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ — доходи бюджету та 
позики, взяті органами державної влади.
                         

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ — 
загально-державний податок, що стягується з доходів 
фізичних осіб (в бюджет ОТГ надходить 60 відсотків). 

ПРИНЦИП ПУБЛІЧНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ   — 
інформування громадськості з питань складання, розгляду, 
затвердження, виконання сільського бюджету, а також 
контролю за його виконанням. 

ПРОГРАМА — це план дій, що визначає спосіб досягнення 
певної цілі, необхідної для втілення завдань соціально-
економічного та культурного розвитку регіону та є 
узгодженим із стратегією місцевого самоврядування. 

РОЗПОРЯДНИКИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  — 
бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на 
отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних 
зобов'язань та здійснення видатків із бюджету. 

СУБВЕНЦІЇ — це кошти, які передаються з інших 
бюджетів, найчастіше, з державного, для того, щоб громада 
могла виконувати певні функції, наприклад, забезпечувати 
потреби освітньої галузі.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД — надходження та використання 
коштів на конкретну мету: власні надходження (харчування 
дітей в дошкільних навчальних закладах, школах, вечори 
молоді в народних домах).



ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ
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При формуванні доходів сільського бюджету  враховано: 

ПОДАТОК  ТА  ЗБІР
на доходи  фізичних  осіб

ЗБІР
за спеціальне використання природніх 
ресурсів

ПЛАТА ЗА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ
що сплачується (перераховується) згідно 
з Податковим кодексом України 100 відсотків 
до бюджету, в т. ч. плата за землю

НАДХОДЖЕННЯ ВІД ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 
за користування  майновими комплексами 
та іншим майном, що перебуває у спільній 
власності територіальних громад села

ПЛАТА 
за надання  адміністративних послуг

ДЕРЖАВНЕ МИТО
що сплачується за місцем розгляду 
та оформлення документів

ІНШІ 
неподаткові  надходження

ТРАНСФЕРТИ 
з державного та інших місцевих бюджетів 
(дотації, субвенції)

ЄДИНИЙ  ПОДАТОК 
податок, що сплачують суб’єкти господарської 
діяльності на спрощеній системі оподаткування



СТРУКТУРА  ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ
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ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ спрямовується тільки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників 
загальноосвітніх закладів.

  -  МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ на утримання закладів охорони здоров'я (крім оплати за використані енергоносії). 
Крім того,  60% субвенції передається на вторинний рівень (4730,0 тис. грн. – м. Калуш та Калуському району)

15,7%
МЕДИЧНА 

СУБВЕНЦІЯ
8080,9 тис. грн

37,3%
ОСВІТНЯ 

СУБВЕНЦІЯ
19171,2 тис. грн

21,9%
ВЛАСНІ 
НАДХОДЖЕННЯ
11258,0 тис. грн

21,5%
ДОТАЦІЇ

12871,8 тис. грн

51381,9
тис. грн



СТРУКТУРА ВЛАСНИХ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ
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Основним джерелом надходжень загального фонду бюджету є  податок  та  збір  на доходи фізичних  осіб.

Цей платіж складає надходжень власних доходів нашої громади.58,0 % 
Найбільшими платникам податку на доходи фізичних осіб є:               
Відділ освіти Верхнянської сільської ради ОТГ, Верхнянська сільська ради ОТГ, ТзОВ «Гудвеллі Україна», 
ТзОВ «Альтеко».

488 тис. грн
ІНШІ

3070 тис. грн
ЄДИНИЙ

ПОДАТОК
6530 тис. грн
ПОДАТОК ТА ЗБІР
НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ
ОСІБ

11258
тис. грн

1170 тис. грн
ПОДАТОК

НА ЗЕМЛЮ



КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ ГРОМАДИ
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СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ  ГРОМАДИ
З основних пріоритетів формування  частини сільського бюджету залишається збереження видаткової
його соціальної спрямованості.
Видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери  розраховуються,  виходячи з мінімальної заробітної плати. 

В загальному об'ємі бюджету такі видатки складають 74,3%.

4750 тис. грн
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

2000 тис. грн
КОШТИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ

ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
ДО СПЕЦІАЛЬНОГО

38158,7 тис. грн
ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
З НАРАХУВАННЯМ

51381,9
тис. грн

507,2 тис. грн
ОПЛАТА ПОСЛУГ

3401,7 тис. грн
ЕНЕРГОНОСІЇ

2214,3 тис. грн
ІНШІ ВИДАТКИ

350 тис. грн
ХАРЧУВАННЯ



УПРАВЛІННЯ
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Станом на  поточного року в апараті  працює , ще 4 посади залишаються вакантними.1 січня 48 осіб

 Основні видатки – це заробітна плата з нарахуваннями. Бюджетом передбачена 

середня заробітна плата на 1 посаду – 7330 грн.

Крім видатків на заробітну плату, захищена стаття бюджету – оплата енергоносіїв. 

Тобто на оплату комунальних послуг витрачається ще 152,0 тис.грн.

Видатки на цю галузь складають   об'єму видатків загального фонду бюджету.12,6 %

12,6%

ВИДАТКИ НА УПРАВЛІННЯ

Станом на 1 січня 
поточного року в апараті 

працює 48 осіб, 

ще 4 посади залишаються 
вакантними.

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

на 1 посаду – 7330 грн

ОПЛАТА ЕНЕРГОНОСІЇВ

на оплату комунальних послуг витрачається 

ще 152,0 тис.грн
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Із освітньої субвенції фінансується заробітна плата педагогічних працівників ( ). 161,45 шт. посад

Середня заробітна плата яких складає – 8110 грн.

За рахунок  коштів сільського бюджету  утримуються , 3 загальноосвітніх школи

4 навчально-виховні комплекси, де навчається 922 учні, та 1 дошкільний  навчальний заклад - 70 дітей. 

В галузі освіти працює 305 чоловік.

ВИДАТКИ НА 1 УЧНЯ 

на 2018 р. згідно планових показників:

16052 грн

17235 грн

20373 грн

22248 грн

25784  грн

26443 грн

36390 грн

ЗАВАДКІВСЬКА ЗОШ І-ІІ СТ

ВЕРХНЯНСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТ

ЗБОРЯНСЬКИЙ НВК І-ІІ СТ

НЕГІВСЬКИЙ НВК І-ІІ СТ

СТАНЬКІВСЬКА ЗОШ І-ІІ СТ

Д-ВОЙНИЛІВСЬКИЙ НВК І-ІІІ СТ

СТЕПАНІВСЬКИЙ НВК І СТ.

Заробітна плата молодшого обслуговуючого персоналу шкіл, дошкільного навчального закладу та інші видатки, 
пов'язані із утриманням закладів освіти, фінансується з сільського бюджету.

ЗА РАХУНОК КОШТІВ 
сільського бюджету  утримуються

3 загальноосвітніх школи

4 навчально-виховні комплекси
922 учні

1 дошкільний навчальний заклад 
70 дітей

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

на 1 посаду – 8110 грн

В ГАЛУЗІ ОСВІТИ ПРАЦЮЄ 

305 чоловік
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У громаді є 18 установ:   та   де працює  29 осіб. 9  будинків культури 9  бібліотек,

Бюджетом передбачено  на їх утримання. 1млн 852 тис.грн

Середня заробітна плата працівників сфери культури складає 4500 грн.

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, 
не планувались (вечори молоді).

18 УСТАНОВ

9  БІБЛІОТЕК 9  БУДИНКІВ 
КУЛЬТУРИ

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

на 1 посаду – 4500 грн

БЮДЖЕТОМ ПЕРЕДБАЧЕНО

на їх утримання   1млн 852 тис.грн



ФІНАНСУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ
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СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД - БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

РЕМОНТ ДОРІГ 

місцевого значення в с. Довгий Войнилів 

( ) та c. Станькова 450 тис.грн

( )250 тис.грн

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДНЗ «Колобок» ( )280 тис.грн
Переобладнання адмінбудинку 

в с. Завадка під ДНЗ ( )500 тис.грн

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

Народний дім в с. Завадка ( , 600 тис.грн

c. Негівці ( )230 тис.грн

ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

в селах Кулинка ( ),40 тис.грн

Збора ( ),40 тис.грн

Завадка ( ),50 тис.грн

Станькова ( ),50 тис.грн

Довгий Войнилів ( ),50 тис.грн

Верхня ( ).50 тис.грн

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

Негівського НВК ( ),280 тис.грн

Станьківської ЗОШ ( ).200 тис.грн

СПІВФІНАНСУВАННЯ  

обласному бюджету 

на ремонт доріг ( ).500 тис.грн

ПРИДБАННЯ СПЕЦТЕХНІКИ

рециклер ( ),406 тис.грн

каток та навісне обладнання 

до трактора ( ), 459,9 тис.грн

придбання баків для сміття 

( )600 тис.грн

БУДІВНИЦТВО 

спортивного майданчика в с.Негівці

( ).117 тис.грн



БЮДЖЕТ ГРОМАДИ
Громада з добрим урядуванням та активними мешканцями.

Зв’язатись з нами:

77324, село Верхня, вул. Шевченка, 72

verhnya.silskarada@gmail.com

03472-93523

Климишин Любов Василівна

verhnjaotg.finviddil@i.ua

+38 068 188 6573

Тираж - 1000 екз.
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