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Успішність діяльності місцевої влади значною мірою залежить від її відкритості та
рівня довіри громадськості до неї.
Відкритість має запевнювати громадськість, що інтереси більшості населення
важливіші за інтереси представників місцевої влади. Це досягається, зокрема, за допомогою
надання громадськості можливості зрозуміти місцевий бюджет, який віддзеркалює
діяльність влади. При цьому важливо знати, які є способи представлення у доступній формі
обсягів послуг, які влада надає громадськості, та ресурсів, які вона витрачає для цього.
Принцип публічності та прозорості чітко визначений бюджетним законодавством.
Відповідно до статті 7 Бюджетного кодексу – це інформування громадськості з питань
бюджетної політики, складання, розгляду, затвердження, виконання державного та місцевих
бюджетів, а також контролю за виконанням державного та місцевих бюджетів. Стаття 28
Бюджетного кодексу серед іншого містить норму щодо необхідності оприлюднення рішення
про місцевий бюджет не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.
Водночас для того, щоб підвищити довіру громадськості до місцевої влади, бюджет
має бути представлений у вигляді інформації, написаної доступною мовою, і включати
візуальні елементи, щоб допомогти читачам, які не є фахівцями, зрозуміти цю інформацію.
Таким чином органи місцевої влади зможуть донести до громадськості інформацію про те,
як бюджет впливає на їхнє життя і як органи влади управляють грошима. Також наявність
зазначеної інформації сприятиме підвищенню підзвітності органу місцевої влади і
спонукатиме громадськість до більш активної участі у бюджетному процесі.
В представлених матеріалах наведено приклад як готувати інформацію про проект
бюджету на плановий рік у форматі «бюджет для громадян», що, на нашу думку, допоможе
представникам місцевих органів влади в підготовці такої інформації про бюджет а донесенні
її до мешканців відповідної території. Усі описові та числові характеристики бюджету і
території наведено для схематичного зображення відповідної інформації.
Такий же формат може бути використаний і для підготовки інформації про виконання
бюджету впродовж бюджетного року.

Титульна сторінка
Має містити назву документу «Бюджет для громадян на _____
рік ____________ (назва громади)».
Оформити можливо гербом та прапором громади, схематичною
мапою громади, фото виду на громаду, фото, що характеризує
бюджет тощо, на ваш вибір.

Наприклад,
________________
найменування
адмінтеродиниці

________________
найменування
адмінтеродиниці

Бюджет 2020
для громадян

Бюджет 2020
для громадян

Вступна частина
На цій сторінці можна розмістити, наприклад, фото голови
громади та його коротке звернення до громадськості стосовно
діяльності місцевої влади, бюджету громади та мети документу
«Бюджет для громадян». Також можна надати основні показники
соціально-економічного розвитку території, наприклад, кількість
населення та дітей (окремо чоловічої та жіночої статті, таким
чином буде відображено гендерний аспект), кількість платників
податків, середні доходи на і жителя тощо.

Наприклад: «Бюджет для громадян» - це викладена у
доступній формі інформація про бюджет громади,
основні джерела його наповнення та напрями їх
витрачання. Метою цього документу є підвищення
обізнаності мешканців громади щодо бюджету та їх
залучення до бюджетного процесу».

Розробка та схвалення
прогнозу місцевого
бюджету

Розробка проекту
бюджету

Розгляд та затвердження
бюджету

Виконання бюджету

Підготовка місячних
звітів про виконання
бюджету

Підготовка квартальних
звітів про виконання
бюджету

Підготовка річного звіту
про виконання бюджету

Розгляд та затвердження
річного звіту про
виконання бюджету

Місцевий орган
виконавчої влади

Місцевий орган
виконавчої влади

Місцева рада

Місцевий орган виконавчої влади, розпорядники бюджетних коштів

Казначейство

Казначейство

Казначейство

Місцева рада

Етапи бюджетного
процесу

Рекомендується надати календар заходів, які плануються
проводити за участі громадськості на усіх стадіях бюджетного
процесу

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад

Виконавці

Грудень

Доцільно зазначити терміни та механізми залучення (заходи)
громадськості до бюджетного процесу. Наприклад:
- публічне представлення бюджету на плановий рік - листопад,
консультації з громадськістю;
- публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм
головними розпорядниками бюджетних коштів – березень, громадські
слухання;
………..…

Надати інформацію про стратегічні цілі громади, наприклад:
Стратегічні
цілі громади

Основні соціально-економічні умови
їх реалізації

1. Покращити
рівень
комфортності та
якості проживання
у громаді

Громада має:
___ км доріг;
___% домогосподарств, забезпечених питною водою,
та ___% домогосподарств, забезпечених каналізацією;
___ га зон відпочинку;
___ громадян, які не здатні до самообслуговування у
зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю;
…

2. Забезпечити
рівний доступ дітей
до якісних освітніх
послуг

У громаді є:
___ дітей до 18 років, з яких ___ - діти з особливим
освініми потребами;
___ дошкільних навчальних закладів;
___ шкіл;
…

3. Забезпечити
місцевий
економічний
розвиток

У громаді є:
___ тис робочих місць;
___ кооперативів;
…
У громаді спостерігається __% безробіття (___ осіб)

Надати інформацію про
політики, наприклад:

основні

напрями

 Розвиток дорожньої інфраструктури
 Покращення екологічного стану громади
 Забезпечення потреб мешканців у соціальних послугах
 Покращення освітніх послуг
 Підтримка розвитку малого і середнього бізнесу
…….…

бюджетної

З яких джерел формуються доходи бюджету?
(інформацію краще надавати у вигляді діаграми, як наведено у прикладі, та у
відсотках. Також доцільно навести перелік основних платників податків)

Основні бюджетоутворюючі підприємства
з податку на доходи фізичних осіб:
 ……………………………………………….. - ___%
…
з єдиного податку (місцевий податок):
 ……………………………………………….. - ___%
…
з плати за землю (місцевий податок):
 ……………………………………………….. - ___%
…
з ____________________________:
 ……………………………………………….. - ___%
 …

Як змінюються загальні ресурси та яка їх перспектива?
(інформацію краще надавати у вигляді діаграми чи графіку за ряд років, щоб
можна було побачити тенденцію зміни обсягу ресурсу бюджету)
млн грн

Примітка: Рекомендується надати інформацію про причини,
які вплинули на зміну ресурсу, наприклад,
- на ріст надходжень доходів загального фонду вплинуло: збільшення
надходжень ПДФО, …..;
- в загальному обсязі трансфертів не включено трансферти,
розподіл яких здійснюватиметься після прийняття державного бюджету
, …., ;
- ……………..

Як змінюються доходи бюджету за джерелами
надходжень?
(крім інформації стосовно загального ресурсу бюджету доцільно надати дані
щодо обсягів надходжень у розрізі їх джерел та за ряд років, щоб можна було
проаналізувати тенденції в розрізі видів доходів)
млн грн

Примітка: Рекомендується надати пояснення основних причин,
які мали вплив на стан надходжень окремих доходів, наприклад:
- на ріст ПДФО вплинуло розширення податкової бази за рахунок
реєстрації ___ платників податків; зростання мінімальної та середньої
заробітної плати; ….;
- основною причиною зменшення обсягу трансфертів з державного
бюджету є зміна механізму фінансування закладів охорони здоров’я, медична
субвенція з 1 квітня 2020 р. не надаватиметься;
- на зміну надходжень місцевих податків та зборів вплинуло
затвердження місцевою радою нових ставок податків; збільшення кількості
платників податків;
- ………

Як змінюються ставки та обсяги надходжень місцевих
податків і зборів, які встановлює рада?
2017
ставка

2018

2019

2020

обсяг,
обсяг,
обсяг,
обсяг,
ставка
ставка
ставка
тис грн
тис грн
тис грн
тис грн

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки
фізичні особи (0,1%
3,2 грн за
3,2 грн за
3,72 грн
4,17 грн
мінімальної зарплати
1 кв. м
1 кв. м
за 1 кв .м
за 1 кв. м
58,5
58,5
69,2
станом на 1 січня
попереднього року)
юридичні особи (0,1%
3,72 грн
3,72 грн
4,17 грн
4,72 грн
мінімальної зарплати
за 1 кв. м
за 1 кв. м
за 1 кв. м
за 1 кв. м
322,3
322,3
514,9
станом на 1 січня
поточного року)
Туристичний збір (0,5%
16 грн
18,62 грн
20,87 грн
23,62 грн
мінімальної зарплати
для внутрішнього
0,0
0,0
0,0
32 грн
37,23 грн
41,73 грн
47,23 грн
туризму; 1% - для
в'їзного туризму)
Єдиний податок для платників 1 та 2 груп
1 група (10%
154,4 грн
прожиткового мінімуму)
2 група (12% мінімальної
320 грн
зарплати)
Збір за місця для
0,96 грн
паркування
за 1 кв. м
транспортних засобів

7,7

170 грн

192,1 грн

210,2 грн

372,3 грн

500,76
грн

566,76 грн

1,12 грн
за 1 кв. м

11,9

1,25 грн
за 1 кв. м

12,2

1,42 грн
за 1 кв. м

72,1

580,2

1,0

13,8

Примітка:
У разі, якщо місцева рада планує змінити ставки по місцевих податках та
зборах (збільшити/зменшити) необхідно надати обґрунтування таких змін
та вказати який очікується економічний ефект, наприклад:
- збільшення надходжень до бюджету;
- детінізація господарської діяльності малих та середніх підприємців;
- збільшення кількості платників податків;
- ……….

Які ресурси передає держава бюджету?
(ТРАНСФЕРТИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ)
(в більшості місцевих бюджетів трансферти з державного бюджету
складають значну питому вагу в загальному обсязі бюджету, тому доцільно
надавати інформацію як щодо основних видів трансфертів, так і щодо
напрямків їх спрямування. Приклад наведено нижче)
2019 р.,
млн грн
Освітня субвенція та інші субвенції,
пов'язані з освітою

37,7

2020 р.,
млн грн
40,0

Зміна у
відсотка
х

106,2%

Спрямовуються на оплату праці вчителів шкіл та фахівців, що
супроводжують дітей з особливими потребами, придбання
засобів та обладнання для таких дітей

Медична субвенція та інші субвенції,
пов'язані з охороною здоров'я

14,7

3,8

25,6%

Спрямовуються на утримання медичних закладів (крім оплати
комунальних послуг та енергоносіїв), відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування окремих захворювань

Дотація на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я

8,9

4,4

50,0%

Спрямовується на здійснення інших видатків шкіл та медичних
закладів

Базова дотація

6,7

6,9

101,9%

Спрямовується на здійснення будь-яких видатків

Примітка:
Трансферти передаються з державного бюджету до місцевого бюджету
безоплатно і безповоротно.

На що витрачаються доходи бюджету?
(інформацію стосовно спрямування доходів бюджету доцільно надавати у
розрізі напрямків використання бюджетних коштів та за ряд років, щоб
можна було проаналізувати тенденції відповідних змін. Таку інформацію
краще надавати у вигляді діаграми, як наведено у прикладі на цій та
наступних сторінках.
Крім цього, рекомендується включити дані щодо структури видатків
бюджету за економічною характеристикою, які можуть бути надані як в
абсолютних обсягах, так і у відсотках, приклади наведено нижче).

Примітка:
До цієї діаграми доцільно надати обґрунтовані пояснення щодо запланованих
напрямків використання бюджетних коштів і причин, які вплинули на
формування відповідної структури видатків.

Як змінюються видатки бюджету?
млн грн

Примітка:
До цієї діаграми доцільно надати обґрунтовані пояснення щодо причин,
які вплинули на зміну обсягів видатків у порівнянні з попередніми роками,
наприклад:
 збільшення видатків соціально-культурного спрямування пов’язане з:
- підвищенням заробітної плати працівникам ….;
- збільшенням кількості учнів в загальноосвітніх навчальних закладах
(дитячих дошкільних закладах);
- підвищенням тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- ………..
 зменшення видатків на житлово-комунальне господарство
пояснюється тим, що ……….

Яка структура видатків бюджету?

млн грн

Оплата праці,
нарахування,
комунальні послуги та
енергоносії

Інші поточні
видатки

Бюджет
розвитку

Освіта
Державне
управління
Культура і
мистецтво
Соцзахист
Фізкультура
Захист від
надзвичайних
ситуацій
Житловокомунальне
господарство
Утримання
та розвиток
доріг
Інші видатки

___ млн грн
господарство»;

у

галузі

«Житлово-комунальне

Що буде профінансовано за рахунок бюджетних коштів?
(у цій частині надається інформація, які видатки планується
профінансувати у плановому році за окремими напрямками. Приклади
наведено нижче)
У галузі «Освіта» (___ млн грн):
- підвищення заробітної плати вчителям на ___%, вихователям – на ___%,
іншим працівникам галузі – на ___%;
- харчування учнів у сумі ____ грн на добу, або на ___% більше, ніж у
попередньому році (вихованців ____ грн на добу, або на __% більше);
- придбання спеціальних засобів корекції
психофізичного розвитку для осіб з особливими
освітніми потребами на суму ___ млн грн;
…
Частка дітей дошкільного віку охоплених дошкільною освітою ___%.
У галузях «Культура і мистецтво» (____ млн грн) та «Фізична культура і
спорт» (____ млн грн):
- підвищення заробітної плати фахівцям культурно-мистецької галузі на ___%;
- підвищення заробітної плати фахівцям спортивної галузі на ___%;
- придбання музичних інструментів на суму ____ млн грн;
- відкриття секції художньої гімнастики у
с. ____________;
…
У сфері надання соціальних послуг (____ млн грн):
- надання послуг сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних
життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги (____ млн грн);
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не
здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою,
інвалідністю (____ млн грн);
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та
дітям з інвалідністю (____ млн грн);
…

Що буде профінансовано за рахунок бюджетних коштів?
У сфері благоустрою (____ млн грн):
- поточний ремонт артезіанської свердловини с. ________________ (___ млн
грн);
- ремонт криниці загального користування (___ млн грн);
- придбання стаціонарних вуличних гучномовних пристроїв для можливості
оповіщення населення в населених пунктах селищної ради (___ млн грн);
- благоустрій водовідвідного каналу у смт. _______________________ (_____
млн грн);
- озеленення села та селища (___ млн грн);
- забезпечення освітлення громади (___ млн грн);
…
У сфері розвитку інфраструктури (___ млн грн):
- забезпечення питною водою мешканців сіл
____________________________ __________________
(___ домогосподарств; ____ млн грн);
- завершення термомодернізації навчального закладу
_____________________ ( ____ млн грн);
- встановлення енергоефективного освітлення по вул.
________________ села _____________ ( ____ млн грн);
- капітальний ремонт доріг у селах _______________
( ___ млн грн);
…
У сфері підтримки малого і середнього підприємництва ( ____ млн грн):
- надання безвідсоткових кредитів для розвитку бізнесу
( ____ млн грн);
…

Примітка:
До цієї частини також може бути додана інформація щодо середніх видатків
на одного споживача у відповідній галузі (сфері). Наприклад, видатки на
одного учня у школах, на одного вихованця у дитячих садочках тощо (в
цілому по громаді та / або у розрізі закладів), видатки на спортивно-масову
роботу на 1 жителя тощо.

Інформація щодо бюджету розвитку місцевого бюджету
(у цьому розділі надається інформація стосовно проектів, які планується
реалізувати як за рахунок власних коштів, так і за рахунок трансфертів,
отриманих з державного бюджету та інших місцевих бюджетів, а також за
рахунок коштів, запозичених до бюджету. Також наводиться перелік того,
що планується придбати, відремонтувати тощо за галузями).

У 2020 р. заплановано наступні джерела фінансування розвитку:
100% Разом (10,0 млн грн), з них:
__% Кошти місцевого бюджету (___ млн грн);
__% Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту (___ млн грн);
__% …

Планується здійснити такі видатки з бюджету розвитку:
2020 р.,
млн грн
у сфері освіти:
- придбання нових меблів для шкіл ______________________
- придбання обладнання для кабінетів фізики школи _______
- завершення термомодернізації школи ________
у сфері житлово-комунального господарства:
- реконструкція мереж водопостачання від артезіанської
свердловини с. ___________
- реконструкція вуличних мереж водопостачання с. _________
…
Разом

2,5
0,2
0,3
2,0
2,8
1,5
1,3
10,0

Планується реалізувати інвестиційні проєкти (надати перелік)
Додаткові джерела, які передбачено залучити для
фінансування інвестиційних проектів:
(надати перелік усіх джерел, які передбачено залучити для
фінансування інвестиційних проектів, наприклад)
Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій
Кошти державного фонду регіонального розвитку
Гранти міжнародних фінансових організацій
…

Остання сторінка
Доцільно надавати:
- інформацію щодо контактних осіб, у яких можна отримати
консультацію як стосовно інформації представленої у документі, так і
заходів залучення громадськості до бюджетного процесу;
- контактні телефони;
- адресу офіційного сайту, на якому розміщується інформація про
бюджет.

