
БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В НАШІЙ ГРОМАДІ 

Бюджетний процес громади – це впорядкована законами та 

нормативними актами діяльність сільської ради, її виконавчих органів зі 

складання, розгляду та затвердження бюджету, його виконання, складення та 

затвердження звіту про його виконання. 

Можливість для подання                                            Можливість участі у 

пропозицій                                                                     слуханнях з обговорення 

                                                                                         проекту бюджету 
 

 

 

                                           Складання                            Розглядання та 

                              проекту                                  прийняття  
                              місцевого                                рішення 

                              бюджету                                 про місцевий 

                              (серпень -                               бюджет 

                               вересень 2019)                       (жовтень          

  грудень 2019р) 

                                   Підготовка                         Виконання              

 та розгляд звіту                  місцевого 

 про виконання МБ              бюджету 

 і прийняття                        (протягом 

 рішення щодо цього          2020 року) 

 (лютий 2021р) 

 

 

 

Можливість участі у                                                      Можливість моніторингу 

обговорення звіту                                                     доходів і видатків 

про виконання бюджету 

 

Бюджет громади – документ, який приймається Смідинською сільською 

радою на рік та визначає перелік доходів і видатків громади. 

ЗВЕРНИСЬ ДО СВОГО ДЕПУТАТА СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТА 

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ГРОМАДИ 

Комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

Голова комісії:   Книш Тетяна Сергіївна ………………..096-797-87-93 

Члени комісії: 

Гороцюк Вікторія Петрівна………………………………068-427-16-89 

Гузь Оксана Іванівна……………………………………...097-669-41-85 

Наумук Микола Петрович……………………………….068-514-28-69 

 



ДОХОДИ БЮДЖЕТУ НАШОЇ ГРОМАДИ 2019 
 

23 млн 969 тис 752 грн 
 

 

 

Власні доходи                                                        Трансферти 

5млн 154 тис грн    ( 21% )                      18млн 815 тис 752грн (79%) 

Трансферт – перерахування грошей із державного, обласного або 

районного бюджетів до бюджету громади на певні цілі. 

Різновидами трансфертів є дотація та субвенція. 

 

Освітня субвенція 8 млн 369 тис грн 

 Освітня субвенція – кошти із державного бюджету для виплати 

заробітної плати педагогічним працівникам шкільних закладів. 
 

 

 

Медична субвенція 2 млн 72 тис 900 грн 

 Медична субвенція – кошти із державного бюджету для утримання 

закладів медицини , крім оплати комунальних видатків та енергоносіїв. 

 

Інфраструктурна субвенція  1млн 659 тис 400грн 

 Інфраструктурна субвенція – кошти що надходять із державного 

бюджету та спрямовується на ремонт важливих об’єктів громади. 

  

 

Дотація з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1млн 51 тис 300грн 

Дотація з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам спрямовується 

на утримання закладів освіти та охорони здоров’я. 

 



Субвенція з місцевого бюджету на надання держаної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами 23тис 622грн 

 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 135тис 

530грн 

 

ВЛАСНІ ДОХОДИ НАШОЇ ГРОМАДИ НА 2019рік 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Податок та збір на доходи з фізичних осіб  2 млн 788 тис 900 грн 

Податок на майно 993 тис 100 грн 

Єдиний податок 825 тис грн 

Інші надходження 1млн 132 тис 175 грн 

Акцизний податок 23 тис грн 

Власні надходження бюджетних установ 216 тис грн 



 

Податок на доходи фізичних осіб сплачується з доходів громадян у 

розмірі 18% 

 

 

Зарплатня «у конвертах» позбавляє бюджет 

доходів та унеможливлює розвиток громади! 

 

 

 

 

Податок на майно земельний податок з фізичних і юридичних 

осіб, на нерухомість, транспортний 

 

          Єдиний податок сплачується підприємцями за 

фіксованою ставкою 

 

 

Акцизний податок частка з продажу пального, тютюнових 

виробів та алкоголю 

 

 

Власні надходження бюджетних установ оплата за 

харчування у школах, дитячих садочка, оренда приміщень 

тощо.  

 

 

       Інші надходження оренда, екологічний податок та ін. 

 

 

 



Найбільші платники податків у дохід нашої громади 

 

1. ТОВ «Волиньекобуд»  

2. СТОВ «Ратнівський аграрій» 

3. ПАТ «Українська залізниця» 

4. ТОВ «Сітіклінмайстер» 

5. Панасюк Галина Григорівна 

6. ФГ Кавун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НАШОЇ ГРОМАДИ НА 2019 РІК 

 

 

Освіта  

утримання дитячих садочків, шкіл та інших закладів освіти 

 Освіта 14млн 188тис 172 грн 

Дошкільна освіта: 2млн 348 тис 800грн 

                    Загальна середня освіта 11млн 211тис 372 грн 

                           Дитяча музична школа 628тис грн 

Медицина  

утримання медичних закладів, реалізація державної програми 

«Доступні ліки» 

           Медицина 2млн 203тис 610грн 

 з субвенції 2млн 72тис 900 грн  

 з власних надходжень 130 тис 710 грн 

 

Управління громадою 

витрати на діяльність сільської ради, її виконавчих органів 

тощо 

 Управління 2млн 57 тис 430 грн 

 

 

          Культура 

утримання клубів, будинку культури, бібліотек 

Культура 667 тис грн 

 



Будівництво 

витрати здійснюються за рахунок інфраструктурної субвенції 

Будівництво 1млн 659 тис 400грн 

 

 

 

Благоустрій населених пунктів 

Благоустрій 447тис 100грн 

 

 

  Забезпечення діяльності місцевої пожежної 

охорони  

Пожежна охорона 303 тис 200грн 

 

 

 

 Соціальний захист, соціальне забезпечення, 

оздоровлення дітей 

Заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 50 

тис грн 

 

 

  

   Здійснення заходів із землеустрою 130тис грн 

 

 

 

Інші субвенції з місцевого бюджету 741 тис 

870грн  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Подай свої пропозиції до бюджету Смідинської громади на 

2020 рік 

Для цього опиши існуючу проблему громади та запропонуй шляхи її вирішення 

 

Адреса для подання письмових пропозицій:  

44453 Волинська обл, Старовижівський р-н, с. Смідин, вул. 

Грушевського, 9 (Смідинська сільська рада) 

 

 

Подати пропозиції також можна на електронну адресу: 

smidynska@gmail.com  

 ВАЖЛИВО: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ВИДАТКОВОЇ 

ЧАСТИНИ 

1. Постійне зростання витрат заробітної плати працівників 

бюджетної сфери, оплату енергоносіїв, що призводить до 

постійного зростання видаткової частини бюджету та необхідності 

коригувати бюджет протягом року 

 

 

mailto:smidynska@gmail.com


Виконавчий комітет  

Смідинської сільської ради  

від………………………….(ПІБ) 

…………………………..(адреса) 

………………………..(конт.тел) 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ 2020 

 

Вважаю, що в нашій громаді існує проблема ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Ця проблема зачіпає інтереси………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Вирішити цю проблему можна шляхом……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

Прошу вас розглянути можливість включення до бюджету Смідинської ОТГ 

2020 витрат на………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Підпис                                                             Дата 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


