
АНАТОЛІЙ ТКАЧУК
НІНА НАТАЛЕНКО

Про бюджет і не тільки. 
Спеціально для 

об'єднаних територіальних громад

Ки їв
ІКЦ «Легальний статус»

2016



УДК  336.14:352](477)(076)
ББК 65.9(4Укр)261.8я7

Т48

«Ця публікація видана в рамках реалізації проекту 
«Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні», 
що впроваджується за підтримки Європейського Союзу.
Зміст цієї публікації відображає точку зору авторів і не відображає офіційну
позицію Європейського Союзу».

Ця інформація та розробêи є вільними для êопіювання, перевидання та поширення
по всій території Уêраїни всіма способами, яêщо вони здійснюються безоплатно для
êінцевоãо споживача та яêщо при таêих êопіюванні, перевиданні та поширенні є
обов’язêове посилання на автора і сóб’єêта майновоãо права на цю інформацію та
розробêи.

Т48 Ткачук А.Ф.
Про бюджет і не тільки. Спеціально для об'єднаних територіальних громад/
Анатолій Ткачук, Ніна Наталенко. – К. : ІКЦ «Легальний статус», 2016. – 76 с.

ISBN 978-966-8312-89-2

УДК 336.14:352](477)(076)
ББК 65.9(4Укр)261.8я7

© Ін сти тут гро ма дян сько го сус піль ства, 2016
ISBN 978-966-8312-89-2 © ІКЦ «Легальний статус», 2016



ЗМІСТ

ВСТУП  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

РОЗДІЛ 1. ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ БЮДЖЕТУВАННЯ 

В УКРАЇНІ

1.1. Історія становлення бюджетних відносин  . . . . . . . . . . . . . . .5

1.2. Сóчасна бюджетна система Уêраїни  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

РОЗДІЛ 2. БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПРИНЦИПОВІ

ЗМІНИ

2.1. Сóть змін  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

2.2. Механізм бюджетноãо вирівнювання  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

2.3. Доходи місцевих бюджетів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

2.4. Видатêи місцевих бюджетів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

2.5. Державний фонд реãіональноãо розвитêó та інвестиційна 
сóбвенція для ОТГ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

РОЗДІЛ 3. ПРОЗОРІСТЬ БЮДЖЕТУВАННЯ

3.1. Бюджет орієнтований на резóльтат  . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

3.2. Залóчення ãромадсьêості до бюджетноãо процесó . . . . . . . . .45

РЕЗЮМЕ ТА ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

ДОДАТОК

Проеêт «Створення передóмов для розвитêó бальнеолоãічноãо 
тóризмó в місті Долина»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62



4

ВСТУП
Протягом 2015–2016 років в Україні відбулись фундаментальні зміни

системи місцевого самоврядування, особливо в частині формування міс-
цевих бюджетів та утворення нового потужного суб’єкта місцевого само-
врядування – об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ).

Нові ОТГ отримали досить значні фінансові ресурси, їх бюджети
стали співмірними з бюджетами міст обласного значення, а державна під-
тримка розвитку інфраструктури таких громад дала імпульс створення у
сільських територіях нових можливостей для отримання людьми повно-
цінних послуг від місцевого самоврядування, яких вони раніше були
позбавлені.

Отримання нових повноважень та відповідних фінансових ресурсів
ставить перед органами місцевого самоврядування ОТГ, депутатами від-
повідних рад нові завдання щодо планування та використання бюджет-
них надходжень, що в свою чергу потребує нових знань та вмінь.

Ми розуміємо, що ця невелика робота не замінить довготривалі нав-
чання, які потрібні для того, щоб стати професійним економістом чи
фінансистом. Проте ми переконані, що загальні знання та окремі особли-
вості формування та використання місцевого бюджету, які тут викладені,
будуть корисні і місцевим депутатам, і працівникам виконкомів, і просто
активістам об’єднаних територіальних громад.
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РОЗДІЛ 1

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ 
БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ

1.1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Щоб зрозуміти суть нинішньої бюджетної системи України, варто в
історичному аспекті проаналізувати окремі специфічні процеси її форму-
вання.

Бюджетні відносини в Україні мають тривалу історію становлення та
розвитку. Стосовно періодизації економічної історії України у науковців не
має єдиної точки зору. Разом з тим, враховуючи, що на формування бюджет-
них відносин мали вплив не лише політичні події, а й економічні, більшість
науковців виділяють такі етапи історичного розвитку бюджетних відносин:

1. Київська Русь і Галицько-Волинське князівство (ІХ – ХІІІ ст.).
2. Польсько-литовська доба (ХІV – ХVІ ст.).
3. Козацька доба (ХVІ – ХVІІІ ст.).
4. Україна в складі Російської, Австрійської та Австро-Угорської

імперій (ХVІІІ – початок ХХ ст.).
5. Україна в 1917–1922 рр. ХХ ст..
6. Україна в складі Радянського Союзу (30 грудня 1922 року – 15 липня

1990 року).
7. Незалежна Україна від дня прийняття Декларації про Державний

суверенітет України (з 16 липня 1990 року) 1.
У ІХ – Х ст. ні одна держава світу, крім давньої України, не змогла

сформувати прототип бюджетної системи, яку сьогодні використовують
усі розвинуті країни. Зміст цього підходу полягав в тому, що на відміну від

1 «Фінанси». За заг. ред. Меглаперідзе А.С. Навчальний посібник. - К.: «Центр учбової
літератури», 2013.



більшості тодішніх держав, бюджет князівської сім’ї був відділений від
держави. На місцях були створені відповідні служби, які забезпечували
функціонування держави на низовому рівні. Основним джерелом утво-
рення державних доходів були податкові методи одержавлення частини
виробленої продукції у натуральних вимірах.

Феодальна роздробленість Київської Русі, міжусобиці істотно обме-
жили її могутній фінансово-економічний потенціал, чим скористалися
Велике Литовське князівство, Річ Посполита, а пізніше й Російська імпе-
рія. На колонізованих українських землях фінансова система набувала
ознак, властивих державам-поневолювачам.

Основними джерелами доходів того часу були податки, які мали
декілька рівнів – загальнодержавний, окремого князівства (воєводства),
повіту, села, окремого пана та осадчого. На користь держави стягувалися
мита з торговельних караванів, а також з власників сіл, доріг, полів тощо.
Частину доходів держави становили відрахування від здійснення судових
дій. Крім того, розвиток землеробства, скотарства, різних промислів
(соляного, деревообробного, мисливства, рибальства, бортництва) та тор-
гівлі дозволяло отримувати збори як у грошовій, так і натуральній, і відро-
бітковій формах. Певна частка цих платежів залишалась у державних
чиновників як плата за службу.

Козацька доба (XVI–XVIII ст.), особливо Запорізька Січ (30–40 роки
XVI ст. – 1775 p.), відіграла значну роль у відновленні української держав-
ності: адміністративного устрою країни, військової, правової, судової,
фінансової, у тому числі й бюджетної систем.

Характерною особливістю Запорізької Січі є складання беззбитково-
го бюджету, збалансування дохідної та видаткової частини якого досяга-
лось трудовими повинностями, зменшенням платні, регулюванням екс-
портно-імпортних операцій, покриванням частини державних потреб за
рахунок старшини.

Вперше реформування державного скарбу і відокремлення коштів
гетьмана провела козацька демократія за часів правління Івана
Брюховецького (1659–1663 рр.). Згодом такий принцип організації дер-
жавних фінансів Запорізької Січі було закріплено Конституцією Пилипа
Орлика (1710 р.).

У ній знайшли чітке відображення 6 напрямів реалізації бюджетної
політики з відповідним механізмом їх вирішення:

1) чітка і зрозуміла структура управління бюджетними коштами, яка
передбачала посаду генерального підскарбія та двох полкових, які обира-
лися зборами за погодженням із гетьманом і полковниками. В їхньому
віданні були всі доходи і всі видатки;
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2) компетентність, порядність і добровільна згода на виконання
роботи підскарбіїв;

3) боротьба з корупцією при організації функціонування урядового
апарату;

4) розмежування доходів урядовців та військового скарбу;
5) чіткі ставки податкового збору, контроль за ухиленням від сплати

зборів, підзвітність за використані кошти;
6) турбота про малозабезпечених та стражденних людей.
Як за часів перебування під владою Литви та Польщі (XIV – XVI ст. ),

так і перебуваючи у складі Росії, Австрії та Австро-Угорщини, Україна
виступає сировинним придатком. Доходи, що отримує Україна в резуль-
таті розвитку промисловості, сільського господарства, торгівлі, спрямову-
ються в основному на забезпечення потреб цих держав-метрополій.

Бюджет Австрійської та Австро-Угорської імперій, як і бюджет Росії,
був хронічно дефіцитним. Провідну роль у наповненні дохідної частини
бюджету відігравали податкові надходження. Серед них: податок на землю,
на будинки, на інші доходи, на заробітну плату, екзекуційні штрафи.
Видатки спрямовувались на розвиток промисловості – текстильної, шкіря-
ної, соляної,залізорудної, лісової, тютюнової, цукрової. Крім того, україн-
ські землі використовувались для вирощування дешевих зернових.

У 1918–1922 рр. був період спроби створити власну бюджетну систему.
Спочатку Українська Центральна Рада протягом 14 місяців свого існування,
а потім більшовицький уряд спробували оволодіти бюджетним процесом.

У червні 1918 року Урядом Української держави ухвалюються
«Правила про порядок розгляду державного бюджету й фінансових кош-
торисів на 1918 pік».

У подальшому всі потреби в коштах задовольнялись шляхом виділен-
ня асигнувань по окремих законах.

Дохідна частина бюджету складалася зі звичайних прибутків (позе-
мельний податок, податок на нерухоме майно, прибутковий податок з
нагромаджень, промисловий податок, податок від нагромаджень від гро-
шових капіталів) та надзвичайних ресурсів. Надзвичайні доходи формува-
лись за рахунок випуску білетів державної скарбниці і проведення кредит-
них операцій для покриття дефіциту бюджету.
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Хоча бюджет на 1918 р. був ухвалений у січні 1919 р., вважа-
ється, що він став дуже важливим на той час документом,
оскільки дозволив підрахувати всі прибутки і витрати та дав
підстави для ведення фінансового господарства у 1919 р. в
межах бюджетних асигнувань.



Видатки бюджету спрямовувались на відродження цукрової промис-
ловості, будування залізниць, покриття боргів минулих років, позички
земствам, містам, кооперативам, а також відродження освіти та україн-
ської національної культури.

Однак, всі намагання урядів забезпечити хоча б мінімальну фінансо-
ву стабільність були неефективним в умовах воєнних дій та частої зміни
влади.

Із вступом у 1922 році України до складу СРСР відбулось підпорядку-
вання її бюджету бюджетній системі СРСР, яку було створено відповідно
до Конституції СРСР 1924 року. Державний бюджет СРСР був загальним
зведеним фінансовим планом, який включав союзний бюджет та бюдже-
ти п’ятнадцяти республік, зокрема і України.

Проголошення та подальше становлення України як суверенної дер-
жави (що почала формуватись після ухвалення Декларації про державний
суверенітет України 16 липня 1990 року) відбувається на тих засадах, що
були створені під час її перебування у складі СРСР, тобто Україна «успад-
ковує» бюджетну, податкову системи, правову базу, що регулює фінансові
відносини, тощо.

5 грудня 1990 року приймається Закон України «Про бюджетну сис-
тему Української РСР» і 7 грудня 1990 року. Закон України «Про місцеві
Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування».
Саме у цих законах уперше було чітко визначено склад доходів і видатків
місцевих бюджетів. Крім того, прийняття закону від 7 грудня 1990 року.
ознаменувало відродження в нашій державі інституту місцевого само-
врядування.

Проте, як незалежна держава Україна склала проект державного
бюджету тільки на 1992 рік. Через нього перерозподілялося більше ніж
60% національного доходу і 70% фінансових ресурсів держави, він був
зведений з дефіцитом менше, ніж 3% доходів.

У 90-тих роках минулого століття бюджетне планування на місцевому
рівні було досить умовним, адже все залежало від ухвалення Державного
бюджету України, у якому і визначались параметри, необхідні для форму-
вання місцевих бюджетів областей, ну і далі за ієрархією.

1.2. СУЧАСНА БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

З ухваленням у 2001 році Бюджетного кодексу України починається
побудова власної моделі бюджетних відносин. У ньому визначено, що
бюджетна система України – це сукупність державного бюджету та місце-
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вих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, держав-
ного і адміністративно-територіальних устроїв.

Бюджетна система України складається з Державного бюджету Украї-
ни та місцевих бюджетів. Станом на 1 січня 2016 року місцевих бюджетів
нараховувалось 10838 од., 792 з яких знаходяться у прямих відносинах з
державним бюджетом.

Рисунок 1. Бюджетна система України 2

Кожен із бюджетів є самостійним утворенням і прямо не підпорядко-
ваний вищестоящому бюджету. Самостійність бюджетів можлива лише за
наявності власних дохідних джерел і забезпечується правом визначення
напрямів їх використання відповідним органом державної влади.
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Слід пам’ятати, що держава коштами державного бюджету не
несе відповідальності за бюджетні зобов’язання органів місцево-
го самоврядування, а органи місцевого самоврядування, у свою
чергу, коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть відпо-
відальності за бюджетні зобов’язання одне одного, а також за
бюджетні зобов’язання держави.

2 http://www.minfin.gov.ua/



Разом з тим, основою розвитку бюджетної системи є принцип єднос-
ті. Він свідчить про наявність єдиного рахунку доходів і видатків кожного
елементу бюджетної системи. Єдність бюджетної системи забезпечується
єдиною правовою базою, єдиною бюджетною класифікацією, єдиним
регулюванням бюджетних відносин, єдиною грошовою системою, єдніс-
тю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звіт-
ності.

З боку держави на законодавчому рівні забезпечено повну бюджетну
самостійність та фінансову незалежність місцевих бюджетів.

Міністерство фінансів доводить до місцевих органів влади лише
особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на плановий
бюджетний рік та розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних транс-
фертів і методики їх визначення.

Регламентований бюджетним законодавством процес складання,
розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконан-
ня, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства визна-
чає бюджетний процес.

Повний цикл бюджетного процесу, тобто період з початку складання
проекту бюджету до затвердження звіту про його виконання триває понад
півтора роки. Однак бюджет складається на рік. Цей термін вважається
бюджетним періодом.

В Україні бюджетний період для всіх бюджетів співпадає з календар-
ним роком і триває з 1 січня по 31 грудня кожного року.

До складу бюджетного законодавства належать нормативно-правові
акти, що регулюють бюджетні відносини в Україні, а саме: Конституція
України, Бюджетний кодекс України (далі – БКУ), закон про Держав-
ний бюджет України, інші закони, що регулюють бюджетні відносини,
прийняті на підставі і на виконання Бюджетного кодексу України та
інших законів України нормативно-правові акти Кабінету Міністрів
України, акти органів виконавчої влади, органів АРК, місцевих держав-
них адміністрацій, рішення органів місцевого самоврядування про міс-
цевий бюджет.
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Відмінність тривалості бюджетного процесу та бюджетного
періоду важливо усвідомлювати всім учасникам бюджетного
процесу як при підготовці різних інвестиційних проектів і про-
грам, що потребують залучення бюджетних коштів, при розгля-
ді пропозицій (договорів) по співробітництву громад, так і при
плануванні будь-яких змін бюджетної інфраструктури у наступ-
ному календарному році.



РОЗДІЛ 2

БЮДЖЕТНА 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: 

ПРИНЦИПОВІ ЗМІНИ

2.1. СУТЬ ЗМІН

Прийняті у грудні 2014 року зміни до Бюджетного і Податкового
кодексів та Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»,
що був сформований із врахуванням нової фінансової основи місцевих
бюджетів, можна розглядати як перший крок Уряду та Парламенту у
напрямку проведення реформи децентралізації влади.

Прийняті законодавчі зміни направлені на:
1. Підвищення бюджетної та фінансової самостійності місцевих

бюджетів:
 самостійне формування місцевих бюджетів на основі закріплених

стабільних дохідних джерел і видаткових повноважень та основних
параметрів, визначених у проекті державного бюджету, поданому
Урядом до Парламенту до 15 вересня року, що передує плановому
(ст. 75 Бюджетноãо êодеêсó Уêраїни);

 незалежне від термінів прийняття державного бюджету формуван-
ня та затвердження місцевих бюджетів – до 25 грудня року, що
передує плановому 3 (ст. 77 Бюджетний êодеêс Уêраїни);

 спрощено процедуру надання місцевих гарантій та здійснення міс-
цевих запозичень від міжнародних фінансових організацій шляхом
запровадження принципу «мовчазної згоди» при погодженні таких
операцій з Мінфіном (ст. 74 Бюджетний êодеêс Уêраїни).
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3 Ще два роки тому це виглядало як фантастика. Тепер – це реальність.



2. Розширення наявної дохідної бази місцевих бюджетів шляхом:
 передачі з державного бюджету плати за надання адміністративних

послуг (крім 50% адміністративного збору за державною реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), державного мита;

 збільшення відсотка зарахування екологічного податку з 35 до 80%;
 закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел – податку

на доходи фізичних осіб за новими нормативами (бюджети міст
обласного значення, районів – 60%, обласні бюджети – 15%, бюд-
жет м. Києва – 40%) та податку на прибуток підприємств приватно-
го сектору економіки (обласні бюджети – 10%);

 запровадження з 2015 року збору з роздрібного продажу підакциз-
них товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопро-
дукти) за ставкою 5% вартості реалізованого товару замість збору за
виноградарство, садівництво та хмелярство, який надходить до
місцевих бюджетів;

 розширення з 2015 року бази оподаткування податку на нерухо-
мість шляхом включення до оподаткування комерційного (нежит-
лового) майна.

3. Децентралізацію видаткових повноважень у соціально-культур-
ній сфері та чіткий розподіл компетенцій, сформований за принципом
субсидіарності.

З державного на регіональний та місцевий рівні передаються окремі
заходи та заклади в освітній і медичній та культурній сферах; підтримка
місцевих рад, фізкультурно-спортивних товариств та їх спортивних баз
тощо.

4. Запровадження нових видів трансфертів (базова дотація, освітня
субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів, медична субвенція;
субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм
та комплексних заходів програмного характеру, реверсна дотація).

Визначено механізм розподілу та використання нових субвенцій у
розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

5. Посилення відповідальності профільних міністерств за реаліза-
цію державної політики у освітній та медичній галузях шляхом визначен-
ня їх головними розпорядниками коштів відповідних субвенцій.
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Базова дотація має компенсаторний характер та забезпечує вирів-
нювання податкоспроможності місцевих бюджетів за закріплени-
ми доходами (податком на доходи фізичних осіб, податком на
прибуток).



6. Надання права самостійного вибору установи (в органах Казна-
чейства чи установах банків) з обслуговування коштів бюджету розвитку
місцевих бюджетів та власних надходжень бюджетних установ.

7. Спрощення процедури надання місцевих гарантій та здійснення
запозичень від міжнародних фінансових організацій.

8. Зміни у розмежуванні зарахування коштів екологічного податку
(крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів) із
передбаченням зарахування до державного бюджету 20% надходжень, а до
місцевих бюджетів – 80%, у тому числі до обласних бюджетів – 55%, сіль-
ських, селищних, міських бюджетів – 25% та бюджету міста Києва – 80%.

9. Встановлення нової системи бюджетного вирівнювання (Суть
цієї зміни ми детальніше розлянемо у наступному розділі).

Також передбачено законодавче регулювання інших питань бюджетних
відносин, зокрема:

 визначено порядок казначейського обслуговування в особливий
період;

посилено відповідальність головних розпорядників бюджетних кош-
тів в частині формування паспортів бюджетних програм та запровад-
ження форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
для збору інформації, необхідної для підтвердження результативних
показників бюджетних програм;

передбачено норму стосовно формування місцевими органами влади
обсягу бюджету розвитку (не менше 10% обсягу загального фонду
власних доходів місцевих бюджетів);

 доповнено перелік захищених видатків видатками на заходи,
пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок
коштів резервного фонду бюджету;

 врегульовано бюджетні відносин в особливий період.

2.2. МЕХАНІЗМ БЮДЖЕТНОГО ВИРІВНЮВАННЯ

Об’єктивна необхідність бюджетного вирівнювання в будь-якій краї-
ні зумовлена, передусім, різницею в рівнях соціально-економічного роз-
витку її регіонів.

До 2015 року роль міжбюджетних відносин у місцевому розвитку
визначалась, насамперед, розподілом видаткових повноважень між різни-
ми рівнями місцевого самоврядування і державними органами влади та у
забезпеченні їх відповідним розміром коштів. Здійснювалось так зване
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бюджетне вирівнювання по видатках. Тобто, з початку для органу місце-
вого самоврядування визначались нормативи фінансового забезпечення
по делегованих видатках. Ця визначена потреба порівнювалась із дохода-
ми, які збираються на даній території, та визначалась різниця між обся-
гом зібраних доходів та потребою у здійсненні цих видатків. У разі пере-
вищення розрахованого обсягу доходів над видатками, для даного
бюджету встановлювався міжбюджетний трансферт у вигляді вилучення;
якщо навпаки, доходів не вистачало для здійснення розрахункового обся-
гу делегованих видатків, то цей бюджет отримував дотацію.

На перший погляд, така система забезпечувала бюджетне вирівню-
вання для органів місцевого самоврядування з різною концентрацією
податкової бази та різним рівнем соціально-економічного розвитку.

У грудні 2014 року було прийнято концептуальні зміни до підходу
міжбюджетного вирівнювання.

Замінено систему балансування бюджетів системою горизонтального
вирівнювання податкоспроможності.

Горизонтальне вирівнювання передбачає поділ місцевих бюджетів на
три групи.

До першої групи віднесено бюджети, які можуть отримувати базову
дотацію (замість дотації вирівнювання), що мають рівень надходження
податку на доходи фізичних осіб на 1 особу менше 0,9 середнього показ-
ника по Україні. При цьому базова дотація розраховується в розмірі 80%
суми, необхідної для досягнення показника 0,9.

До другої групи віднесено місцеві бюджети з рівнем надходжень у
межах від 0,9 до 1,1, для яких не передбачено здійснення вирівнювання.

До третьої групи віднесено місцеві бюджети, для яких передбачена
реверсна дотація до державного бюджету за умов, якщо рівень надход-
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Система бюджетного вирівнювання на основі видатків ніяк не сти-
мулювала ні, так звані, «бідні» або дотаційні ОМС працювати над
оптимізацією своєї бюджетної мережі, ні багаті ОМС у подальшому
нарощуванні своєї дохідної бази. Оскільки, у першому випадку
зменшиться дотація, у другому – збільшиться вилучення.

Суть нової системи полягає у тому, що вирівнювання відбува-
ється за закріпленими загальнодержавними податками (подат-
ку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб) залежно від
рівня надходжень на одного жителя. Решта платежів вирівню-
ванню не підлягають і залишаться в повному розпорядженні
місцевих бюджетів.



жень податку на доходи фізичних осіб на 1 особу більше 1,1 середнього
показника по Україні. При цьому реверсна дотація складатиме 50% пере-
вищення індексу податкоспроможності 1,1 до середнього значення по
Україні.

Такий підхід сприяє забезпеченню місцевих бюджетів достатніми
надходженнями та стимулює місцеві органи влади до залучення додатко-
вих надходжень та розширення бази оподаткування.

Діюча схема розрахунків системи міжбюджетного вирівнювання від-
повідно до законодавчих змін представлена у наступній схемі.

Таблиця 1. Схема розрахунків системи міжбюджетного вирівнювання в
Україні на 2017 рік (прогноз) 4

Таблиця 2. Приклад розрахунку горизонтального вирівнювання для гро-
мади N
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Згідно з бюджетним законодавством зазначений механізм розра-
хунку системи міжбюджетного вирівнювання передбачено тільки
для бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіаль-
них громад та районних бюджетів. З бюджетів органів місцевого
самоврядування сіл, селищ і міст районного значення повністю
вилучено надходження податку на доходи фізичних осіб, а,
отже, і базова дотація їм не перераховується.

Ð³âåíü íàäõîäæåíü
ÏÄÔÎ íà 1 îñîáó

Ðîçðàõóíêîâèé ð³âåíü
ïîêàçíèêà Âèä òðàíñôåðòó

Ð³âåíü íàäõîäæåíü á³ëü-
øå 1,1 ñåðåäíüîóêðà¿í-
ñüêîãî ïîêàçíèêà

1003,9 õ 1,1 = 1104,3 ãðí ³
á³ëüøå

Ðåâåðñíà äîòàö³ÿ (50%
ïåðåâèùåííÿ ³íäåêñó
ïîäàòêîñïðîìîæíîñò³)

Ð³âåíü íàäõîäæåíü ó
ìåæàõ 0,9–1,1 

903,5 ãðí – 1104,3 ãðí Âèð³âíþâàííÿ íå çä³éñ-
íþºòüñÿ

Ð³âåíü íàäõîäæåíü
ìåíøå 0,9 

903,5 ãðí ³ ìåíøå Áàçîâà äîòàö³ÿ (80%
ñóìè, íåîáõ³äíî¿ äëÿ
äîñÿãíåííÿ ïîêàçíèêà 0,9)

4 Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Ïîäàòîê íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á (êîíòèíãåíò) 60 820, 4 òèñ. ãðí

60% ïîäàòêó 36 492,24 òèñ. ãðí

Íàñåëåííÿ 26,391 òèñ. ÷îë.



2.3. ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Відповідно до чинного законодавства доходи бюджетів охоплюють
дві важливі складові: доходи загального фонду і доходи спеціального
фонду бюджету.

Загальний фонд акумулює кошти, які мають загальнодержавний
характер і в подальшому перерозподіляються. У спеціальному фонді зосе-
реджуються кошти бюджетних установ, у тому числі спеціальні державні
цільові фонди, які не підлягають перерозподілу і використовуються за
цільовим призначенням.

Відповідно до норм статті 64 Бюджетного кодексу України до доходів
загального фонду бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів
та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із
законом та перспективним планом формування територій громад,
належать:

 60% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);
 державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самовря-

дування за місцем вчинення дій та видачі документів;
 акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздріб-

ної торгівлі підакцизних товарів;
 податок на прибуток підприємств комунальної форми власності;
місцеві податки та збори;
 єдиний податок;
 рентні платежі;
 плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та серти-

фікати;
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Íàäõîäæåííÿ ïîäàòêó (60%) íà 1 æèòåëÿ 1 382,7 ãðí/÷îë.

Ñåðåäíº ïî Óêðà¿í³ (ïðîãíîç ÌÔÓ íà 2017 ð³ê) 1 003,9 ãðí/÷îë.

Â³äñîòîê äî ñåðåäíüîãî ïî Óêðà¿í³

1382,7 / 1003,9= 1,38 > 1,1 
òîìó çàñòîñîâóºòüñÿ Ðåâåðñíà
äîòàö³ÿ (âèëó÷àºòüñÿ 50%
ñóìè, ùî ïåðåâèùóº çíà-
÷åííÿ ³íäåêñó 1,1)

Ñóìà ðåâåðñíî¿ äîòàö³¿ (âèëó÷åííÿ) (36492,24–36492,24òèñ.ãðí*1,3
8/1,14) *50% = 3702,1 òèñ. ãðí

Òàêèì ÷èíîì, çã³äíî ç ïðîåêòîì Áþäæåòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ç áþä-
æåòó ãðîìàäè âèëó÷àºòüñÿ 3 702,1 òèñ. ãðí ó ôîðì³ ÐÅÂÅÐÑÍÎ¯ ÄÎÒÀÖ²¯

(ÂÈËÓ×ÅÍÍß).



плата за розміщення тимчасово вільних коштів відповідних місцевих
бюджетів;

 кошти від реалізації безхазяйного майна;
 концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності;
 плата за надання адміністративних послуг;
 адміністративні штрафи та штрафні санкції;
 кошти, отримані від учасників процедури закупівель у випадках,

передбачених Законом України «Про здійснення державних заку-
півель»;

 80% коштів за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину,
метали платинової групи, дорогоцінне каміння;

 25% екологічного податку;
 інші доходи, що підлягають зарахуванню до відповідних місцевих

бюджетів.
У 2016 році структура доходів місцевих бюджетів виглядає наступним

чином:

Рисунок 2. Структура доходів місцевих бюджетів у 2016 році (без
врахування міжбюджетних трансфертів)

Основними платежами в складі доходів місцевих бюджетів є податок
на доходи фізичних осіб (48,4%) та плата за землю (13,4%) у складі подат-
ку на нерухоме майно.

Затверджений обсяг доходів загального фонду місцевих бюджетів
ОТГ України на 2016 рік з трансфертами з державного бюджету становить
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Завдяки змінам до податкового та бюджетного законодавства у
контексті децентралізації обсяг власних доходів місцевих бюд-
жетів об’єднаних громад зріс більше ніж у 2 рази (на 1046 млн
грн) порівняно з 2015 роком (з 827 млн грн до 1873 млн грн).



4553 млн грн, що більше майже у 5 разів від показників місцевих бюджетів
(які увійшли до складу ОТГ) на 2015 рік.

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України, ОТГ отримали 60
відсотків податку на доходи фізичних осіб (як такі, що створилися згідно із
законом та перспективним планом формування територіальних громад),
який у планових показниках бюджетів склав 1020 млн грн та становить 55% в
обсязі власних доходів місцевих бюджетів. Наступний за вагомістю податок –
це плата за землю – 335 млн грн (18%), обсяг єдиного податку затверджено у
сумі 242 млн грн (13%), акцизного податку – у сумі 209 млн грн (11%).

Об’єднання громад дозволило збільшити власні доходи бюджетів ОТГ на
1 жителя відповідної території. У середньому показник по всіх ОТГ збільшив-
ся майже на 800 грн (з 596 грн до 1385 грн). Із розрахунку на 1 жителя найбіль-
ше коштів отримує Вербківська ОТГ Дніпропетровської області – 7257 грн.

Виходячи із фінансових ресурсів, ОТГ вже на початку бюджетного
року змогли запланувати у відповідних бюджетах кошти на здійснення
видатків розвитку (капітальні видатки) у загальній сумі 275 млн грн.

Рисунок 3. Структура доходів загального фонду бюджетів ОТГ 5

Окремі види доходів і видатків бюджету можуть перетворюватися у
бюджетні стимули, якщо методи мобілізації, напрями і порядок викорис-
тання бюджетних коштів будуть пов’язані із інтересами громади та еконо-
мічними інтересами суб’єктів господарювання.
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5 http://www.minregion.gov.ua



Самі собою ні доходи, ні їхні окремі види не можуть бути стимулами,
оскільки їхнє призначення – забезпечити відповідний обсяг бюджетного фонду.

Перетворити доходи бюджету у стимули можна за допомогою визна-
чення порядку використання окремих податків і зборів.

Фактори впливу на конкретні види податків, зборів і
платежів

Для розрахунку планових надходжень податку з доходів фізичних осіб на
відповідний рік спочатку необхідно визначитися із плановим розміром фонду
заробітної плати робітників, службовців, працівників малих підприємств та
галузі сільського господарства, враховуючи показники минулих років та показ-
ники, що розроблені відповідними економічними службами місцевих рад.

Слід враховувати основні чинники зростання фонду оплати праці,
такі як підвищення мінімальної заробітної плати, збільшення середньомі-
сячної заробітної плати, заходи з удосконалення системи оплати праці у
бюджетній сфері та поступове реформування податкової системи, що
спонукатиме підприємства до легалізації певної частки своїх доходів і,
відповідно, до детінізації доходів найманих працівників.

Разом з тим, слід звернути увагу, що відповідно до статті 168.4.3. Подат-
кового кодексу України, суми податку на доходи, нараховані відокремленим
підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до
відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого під-
розділу. У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нарахову-
вати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений
підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа.

Наступним кроком повинна стати оцінка втрат від надання соці-
альної пільги, яка залежить від встановленого прожиткового мінімуму.
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Дбайте про тих, хто сплачує податки. Залучити у громаду під-
приємця з іншого місця значно складніше, ніж зберегти свого.

Прогнозуйте обережно. Завищений прогноз може призвести до
необхідності скорочувати видатки уже в середині року. А це не
просто і політично шкідливо.

Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого
підрозділу, перераховується до відповідного бюджету за місце-
знаходженням такого відокремленого підрозділу.



Необхідно також передбачити можливі доходи за рахунок розширення
бази оподаткування та її еластичності.

Прогноз надходжень податку з доходів громадян, які займаються під-
приємницькою діяльністю, може бути здійснений, виходячи з тенденції,
яка склалася в останні періоди. На прогноз щодо фіксованого податку від
зайняття підприємницькою діяльністю можуть впливати пропозиції по
збільшенню розміру ставок цього податку.

Таким чином, може бути визначена загальна прогнозна сума надход-
жень податку з доходів фізичних осіб на відповідній адміністративній
території з наступним виділенням суми, що буде зарахована до відповід-
ного виду місцевого бюджету.

Плата за землю
Cправляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що

визначається залежно від грошової оцінки земель. Відповідно до Подат-
кового кодексу України плата за землю належить до місцевих податків та
повністю зараховується до місцевих бюджетів. Платником у даному випад-
ку є власник земельної ділянки, земельної частки (паю) та землекористу-
вач. Об’єктом обкладання земельним податком є земельна ділянка, земель-
на частка (пай), яка перебуває у власності або користуванні.

Для розрахунку планових надходжень земельного податку необхідно
враховувати зміни всіх факторів, які впливають на його величину:

 дані державного земельного кадастру (реєстрація права власності,
права користування землею та договорів на оренду землі);

 облік кількості та якості земель;
 зонування територій населених пунктів;
 економічна та грошова оцінка земель.
Сума земельного податку для кожного землевласника та землекорис-

тувача обчислюється шляхом множення площ земельних ділянок, земель-
них часток (паїв), що підлягають оподаткуванню, на визначені ставки
земельного податку окремо для різних категорій земель.

Резервами надходжень земельного податку можуть бути наявність
заборгованості, неправильне визначення площі земельної ділянки, неефек-
тивне використання земель тощо. Виявлення резервів дозволить скоригу-
вати місцеву політику стосовно управління земельними ресурсами і обраху-
вати перспективні обсяги надходжень.
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Поліпшення комунальної інфраструктури біля земельної ділян-
ки збільшує її оціночну та фактичну вартість. Про це варто
пам’ятати.



Податок на нерухомість
1. Оподатковується як житлова нерухомість (квартира, будинок), так

і нежитлова нерухомість, в тому числі й господарські будівлі (сараї, хліви,
гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби тощо).

Наприклад, якщо у фізичної особи у власності знаходяться будинок
та гараж із сараєм, податок сплачується з усіх об’єктів: з будинку – за
ставкою, встановленою місцевою радою для житлової нерухомості; з гара-
жу та сараю – за ставкою для нежитлової нерухомості.

2. База оподаткування податком – це загальна площа об’єкта житло-
вої та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3. Не платитимуть податок власники квартир до 60 кв. м і будинків до
120 кв. м (або будинки і квартири загальною площею в 180 кв. м). Податок
сплачується тільки з площі понад встановлений ліміт.

4. Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних
громад на відповідній території мають право встановлювати пільги з
цього податку. Водночас, при наданні пільги для фізичних осіб повинен
враховуватись їх майновий стан та рівень доходів.

5. Для квартир площею понад 300 кв. м і будинків площею понад 500
кв. м. встановлено додаткову ставку податку в розмірі 25 тис. грн на рік.

6. При плануванні обсягу надходження з даного податку слід звернути
увагу на наступне:

 фізичні особи у поточному році сплачуватимуть податок за мину-
лий рік (за ставками та з пільгами, які діяли у минулому році) на
підставі податкових повідомлень-рішень, які надсилаються контро-
люючими органами до 1 липня поточного року. За новими ставка-
ми, які почали діяти з 1 січня поточного року, податок сплачувати-
муться фізичними особами починаючи з 1 січня наступного року;

юридичні особи у поточному році сплачують податок за ставками,
які діють з 1 січня поточного року. Розрахунок податку проводиться
в декларації, яку необхідно подати до контролюючих органів до 20
лютого поточного року.

Термін сплати податку:
- фізичним особам – раз в рік (до 28 серпня року наступного за звітним);
- юридичним особам – щокварталу (до 30 квітня, 30 липня, 30 жов-

тня, 30 січня).

21

Наприклад, якщо власник має квартиру, площею 320 кв. м, в рік він
повинен сплатити податок, розрахований таким чином: (320 кв. м –
60 кв. м (пільга)) х ставка податку, затверджена місцевою радою за
1 кв. м (% від мінімальної зарплати) + 25 тис. грн.



Вільні залишки коштів
У рамках проведення фіскальної децентралізації та створення системи,

що об’єктивно відображатиме зусилля місцевої влади по посиленню влас-
ної фінансової спроможності, було розширено фінансові права місцевих
органів влади. Зокрема, надано можливість органам місцевого самовряду-
вання самостійно обирати установу, в якій вони обслуговуватимуть власні
кошти (у частині бюджету розвитку та власних надходжень). Це дало змогу
місцевим органам влади самостійно вирішувати: зберігати свої кошти на
рахунках Казначейства чи в державному банку. Таке зменшення залежності
місцевих органів влади від Казначейства надає можливість органам місце-
вого самоврядування заробити на процентах по вкладах та додає стимулів
місцевим громадам щодо оптимізації витрат.

На 1 січня 2016 року залишок коштів місцевих бюджетах на власних
рахунках склав 27,4 млрд грн, тоді як на 1 січня 2015 року він був на рівні
10,4 млрд грн. Це у 10 разів зменшило звернення місцевих бюджетів до
Державного казначейства щодо надання позик на покриття тимчасових
касових розривів. Так, протягом року Державною казначейською служ-
бою за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку було надано 2,2
тис. позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів
на загальну суму 1,9 млн гривень, тоді як у 2014 році було надано 20 тисяч
таких позик. Отже, у місцевих бюджетів з’явились додаткові фінансові
можливості, збільшилася їх платоспроможність.

Рисунок 4. Кількість наданих позик місцевим бюджетам у 2014–2015 роках
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Не надто завищуйте податок на нерухомість, щоб не стимулювати
бажання людей залишити вашу громаду. Податок має бути розум-
ним щодо розміру та зрозумілий щодо використання цих коштів.



Разом з тим, слід пам’ятати, що відповідно до норм Бюджетного
кодексу (ч. 5 ст. 43) «у разі розміщення коштів місцевого бюджету на
депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині
бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах
банків обсяги тимчасових касових розривів за загальним фондом такого
місцевого бюджету не покриваються за рахунок коштів єдиного казначей-
ського рахунку».

Не тіштеся можливістю покласти кошти на депозит. Швидкий обіг
коштів дає більше доходів у територіальну громаду через податкові надход-
ження та збільшення доходів домогосподарств. Публічні кошти мають
використовуватись в інтересах громади дуже ефективно.

2.4. ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування головні
повноваження і функції органів місцевого самоврядування визначаються
конституцією або законом. Так в Україні головні повноваження місцево-
го самоврядування закріплені в загальному вигляді у ст. 143 Основного
Закону, а деталізуються в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні»
та ряді інших галузевих законів.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передба-
чено поділ повноважень органів місцевого самоврядування на власні та
делеговані. І тут слід більш детально зупинитись на визначенні, що собою
представляє делегування.

Отже, делегування повноважень – це двосторонні імперативні пра-
вовідносини, в яких один орган має власну компетенцію, визначену нор-
мативними актами, а інший – належну правоздатність на одержання і
реалізацію цих повноважень. Компетенція першого органу є джерелом
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Отже, перш ніж приймати рішення про розміщення вільних
залишків бюджетних коштів, слід ретельно проаналізувати
помісячне виконання свого бюджету по доходах і видатках та
визначити, наскільки збалансованим він є, а також зважити
ризики провалу по доходній частині та необхідність здійснен-
ня певних видатків. А для новостворених територіальних гро-
мад порада – розглядати бажання заробити на процентах по
вкладах, розмістивши бюджетні кошти в банківських устано-
вах, не раніше двох років після прийняття свого першого бюд-
жету.



компетенції другого органу. Таким чином, «делегування» означає, як пра-
вило, надання повноважень на певний час із збереженням у делегуючого
суб’єкта права повернути їх до власного виконання. Водночас делегуючий
суб’єкт набуває право контролю за станом і наслідками виконання деле-
гованих повноважень та повинен фінансувати їх здійснення із власних
коштів.

Бюджетним кодексом України, на основі принципу субсидіарності,
розмежовано видатки між різними видами місцевих бюджетів з урахуван-
ням критеріїв повноти надання гарантованих державою послуг та набли-
ження їх до безпосереднього споживача. Статтею 89 Бюджетного кодексу
України визначено перелік основних повноважень, що закріплюються за
бюджетами місцевого самоврядування базового рівня (міст обласного та
республіканського значення, бюджетами об’єднаних територіальних гро-
мад та районними бюджетами). Разом з тим, бюджети сіл та їх об’єднань,
селищ та міст районного значення, в контексті проведення бюджетної
децентралізації, були звільнені від необхідності забезпечення основних
гарантованих послуг. Ці функції, на даний час, за них виконують районні
бюджети, не являючись по своїй суті бюджетами місцевого самоврядуван-
ня базового рівня.

Таблиця 3. Видатки з бюджетів міст обласного та республіканського
значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних
громад
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Ñòàòòÿ 89 Áþäæåòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè

Âèäàòêè íà:
1) Îñâ³òó:
à) äîøê³ëüíó îñâ³òó;
á) çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó;
â) íàâ÷àëüí³ çàêëàäè äëÿ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà
ðåàá³ë³òàö³¿;
ã) ³íø³ äåðæàâí³ îñâ³òí³ ïðîãðàìè;
´) âèùó îñâ³òó (íà îïëàòó ïîñëóã ç ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â, íàóêîâèõ òà íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ I – IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿
äåðæàâíî¿ òà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ â³äïîâ³äíî äî ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó ðåã³îí³â);
ä) ïîçàøê³ëüíó îñâ³òó.

2) Îõîðîíó çäîðîâ’ÿ:
à) ïåðâèííó ìåäèêî-ñàí³òàðíó, àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íó òà ñòàö³îíàðíó
äîïîìîãó;
á) ïðîãðàìè ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ îñâ³òè;
â) ³íø³ äåðæàâí³ ïðîãðàìè ìåäè÷íî¿ òà ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè.



В окрему статтю (ст. 90) Бюджетного кодексу України винесено
видатки обласних бюджетів та Автономної Республіки Крим.

Відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України до видатків, що
можуть здійснюватися в цих місцевих бюджетах, належать видатки на:

місцеву пожежну охорону;
муніципальні формування з охорони громадського порядку;
 органи місцевого самоврядування;
 соціальний захист та соціальне забезпечення (програми місцевого

значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї; місцеві програми
соціального захисту окремих категорій населення, малозабезпече-
ної категорії учнів професійно-технічних навчальних закладів; цен-
три обліку та заклади соціального захисту для бездомних осіб, цен-
три соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання
покарань, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих
категорій громадян; компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інва-
лідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги; надання ветеранським організаціям фінансо-
вої підтримки та кредитування);

місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та
благоустрою населених пунктів;

 культурно-мистецькі програми місцевого значення;
 програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації;
місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;
 типове проектування, реставрацію та охорону пам’яток архітектури;
 транспорт, дорожнє господарство (регулювання цін (тарифів) на

перевезення пасажирів; експлуатацію дорожньої системи місцевого
значення;

 будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого
значення);
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3) Ñîö³àëüíèé çàõèñò òà ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ:
à) äåðæàâí³ ïðîãðàìè ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó (çà
ðàõóíîê ö³ëüîâèõ ñóáâåíö³é ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó);
á) ðàéîíí³ òà ì³ñüê³ ïðîãðàìè ³ çàõîäè ùîäî ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè
ñòîñîâíî ä³òåé, ìîëîä³, æ³íîê, ñ³ì’¿.
5) Êóëüòóðó òà ìèñòåöòâî (â ò.÷. ñ³ëüñüê³, ñåëèùí³ òà ì³ñüê³ ïàëàöè ³ áóäèí-
êè êóëüòóðè, êëóáè, òà á³áë³îòåêè; òåàòðè, ðàéîíí³ (ì³ñüê³) á³áë³îòåêè àáî öåí-
òðàë³çîâàí³ á³áë³îòåêè ðàéîííî¿ (ì³ñüêî¿) öåíòðàë³çîâàíî¿ á³áë³îòå÷íî¿ ñèñòå-
ìè,òîùî).

6) Ô³çè÷íó êóëüòóðó ³ ñïîðò.



 заходи з організації рятування на водах;
 обслуговування місцевого боргу;
програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи про-

грам у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та
реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд,
доочищення питної води, модернізації систем теплопостачання, замі-
ни природного газу альтернативними видами палива, модернізації та
ремонту ліфтового господарства, реконструкції та ремонту житлових
будинків, оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку
енергоносіїв та споживання води, капітального ремонту, реконструк-
ції, будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць, капітального
ремонту гуртожитків, що передаються у власність територіальних гро-
мад, впровадження енергозберігаючих технологій;

 управління комунальним майном;
 регулювання земельних відносин;
 заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуа-

цій техногенного та природного характеру в межах повноважень,
встановлених законом;

 заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення;
 проведення місцевих виборів у випадках, передбачених законом;
 членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування та

їх добровільних об’єднань;
 підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб

місцевого самоврядування;
 реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових

організацій та Європейського Союзу;
 програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для

окремих категорій громадян;
 інші програми, пов’язані з виконанням власних повноважень,

затверджені відповідною місцевою радою згідно із законом.
Основне призначення місцевих бюджетів найбільш яскраво проявля-

ється у складі та структурі видатків. Так за підсумками 2015 року структура
видатків місцевих бюджетів свідчить про їх переважно соціальну спрямова-
ність. На соціальний захист і соціальне забезпечення, утримання об’єктів
соціально-культурної сфери (освіти, охорони здоров’я, культури, мистецтва,
засобів масової інформації, молодіжні програми, фізичну культуру і спорт)
було витрачено понад 82% від усіх коштів місцевих бюджетів України.

У ході планування розрахункові обсяги видатків місцевих бюджетів
визначаються окремо по кожній галузі та виходячи із загального ресурсу
та пріоритетності видатків.
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В економічній літературі виділяють чотири основних методи бюд-
жетного планування: коефіцієнтів, нормативний, балансовий та програм-
но-цільовий (який розглянемо в окремому розділі).

Метод коефіцієнтів (аналітичний метод) базується на вивченні еко-
номічної кон’юнктури у минулому та сучасному періодах і застосуванні
відповідних коефіцієнтів (наприклад, індексів інфляції) щодо фактичних
результатів виконання бюджетів. По суті, це планування «від досягнуто-
го», що, власне, має місце нині в бюджетному процесі. Перенесення в
майбутнє минулих тенденцій, досягнутих результатів не стимулює вияв-
лення резервів і не сприяє економії бюджетних коштів.

Досконалішим методом бюджетного планування є нормативний метод.
Він передбачає використання в плануванні системи взаємопов’язаних норм
і нормативів. Нормативи характеризують вимоги, що висуваються суспіль-
ством до ефективності використання ресурсів. Вони фіксують мінімально
припустиму величину економічної ефективності використання різних
ресурсів, тобто суспільно виправданий розмір їх витрат для досягнення най-
більшого економічного ефекту. При плануванні бюджетних витрат даний
метод спроможний відносно об’єктивно оцінити потреби бюджетних галу-
зей у ресурсах і створити умови для їх ефективного та ощадливого викорис-
тання.

Недоліком нормативного методу планування є відсутність узгодженос-
ті бюджетних зобов’язань, що зумовлені нормативами, з реальними мож-
ливостями бюджетної системи щодо фінансування відповідних витрат.

Усі методи бюджетного планування взаємопов’язані. Планування на
основі нормативів має обов’язково доповнюватися балансовим методом
планування, оскільки тільки він дає змогу узгодити потреби з ресурсами.
Конкретне його призначення полягає в тому, щоб уникнути можливих
диспропорцій між доходами і витратами на всіх рівнях бюджетного пла-
нування, а також обрати оптимальний варіант задоволення суспільних
потреб.

Ці розрахунки здійснюються на основі єдиних нормативів бюджетної
забезпеченості у розрахунку на душу населення (державне управління,
охорона здоров’я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціаль-
ні програми стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей), на дитину або учня –
освіта, утримувача соціальних послуг – соціальний захист та соціальне
забезпечення тощо.
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У ході планування розрахункові обсяги видатків місцевих бюд-
жетів визначаються окремо по кожній галузі, виходячи із загаль-
ного ресурсу і пріоритетності видатків.



Нормативи бюджетної забезпеченості є тільки орієнтиром для оцін-
ки, як реальні видатки співвідносяться до середніх по Україні. Ці норма-
тиви визначаються Міністерством фінансів та профільними міністерства-
ми для того, щоб обрахувати трансферт.

Відповідно до норм Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» (п. 3 ч. 1 ст. 26) місцеві ради утворюють виконавчий
комітет ради, визначають його чисельність та персональний склад. Ця
норма була підтверджена Рішенням Конституційного Суду України
від 22.05.2008 №10 – рп/2008, яким було визначено неконституційни-
ми зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
(при прийнятті Закону України «Про Державний бюджет України на
2008 рік»), що стосуються затвердження структури виконавчих орга-
нів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів
«відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів
України».

Якщо міста обласного значення у своїй більшості вже визначились із
своєю структурою виконавчого комітету, то новостворені територіальні
громади тільки на початку цього шляху. Однак просте копіювання струк-
тури управління подібної за чисельностю адміністративно-територіальної
одиниці може не дати бажаного результату.

Проблеми об’єднаних громад відмінні від міст обласного значення.
Відстані від крайніх точок населених пунктів розрізняють мешканців гро-
мади, що породжує нерозуміння і, як наслідок, необізнаність одного з
одним. Багато мешканців одних населених пунктів ніколи не бували на
іншому краю громади. А тепер це «де-юре» одне ціле. І завдання влади
зробити з цього одне ціле «де-факто» і дії мають бути відмінні від простого
копіювання.

Не всім об’єднаним громадам є необхідність створювати окремі
управління освіти або культури із наданням їм статусу юридичної особи.
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Варто розрізняти нормативи бюджетної забезпеченості та нор-
мативи соціальних потреб. Якщо останні є показниками науко-
во обґрунтованих потреб для функціонування галузі, то перші
визначаються, виходячи з необхідності встановлення балансу
ресурсів та потреб.

Разом з тим при застосуванні цієї норми варто усвідомлювати,
що утворення відповідних управлінь чи відділів виконавчого
комітету ради об’єднаної територіальної громади має відбува-
тися, виходячи з реальних потреб та можливостей.



В інших випадках може виникати потреба у створенні потужного земель-
ного або юридичного управління, може виникнути потреба в утворені
окремих підрозділів певних служб у віддалених від центру населених
пунктах тощо.

Видатки бюджету корелюються із надходженнями. Тому якщо ви при
плануванні видатків хоча б невелику частину з них витратите на те, що
збільшить потім надходження, це буде правильним рішенням.

Бюджет розвитку

Бюджет розвитку місцевого бюджету у його економічному розу-
мінні – це план формування і витрачання коштів на реалізацію проек-
тів соціально-економічного розвитку громади, району, регіону,
пов`язаних з інвестиційною та інноваційною діяльністю. За задумом
законодавця бюджет розвитку мав би нести основний тягар з фінансу-
вання інвестиційних проектів і програм. Тобто, це мав бути реальний
механізм, який спрямовував би власний чи залучений ресурс громади в
економіку, нові робочі місця і, відповідно, збільшував би економічний
потенціал.

Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціаль-
ного фонду місцевих бюджетів та включає наступні надходження та
витрати:
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Щодо кадрового укомплектування новоутворених відділів та
управлінь, теж не слід поспішати відразу наповнювати весь
штат. Підхід має бути виваженим та творчим. Слід утрима-
тись від спокуси зразу заповнити штатні посади, необхідно
розуміти, що у такій справі важливо раціонально використати
інтелектуальний потенціал мешканців громади.

На відміну від доходів, видатки бюджету можна віднести до бюд-
жетних стимулів. Безпосереднє перетворення видатків бюджету у
стимули можливе за допомогою вибору прогресивних напрямів
бюджетного фінансування (на удосконалення галузевої та терито-
ріальної структури економіки, першочергове забезпечення галузей
і виробництв, які забезпечують високі темпи розвитку) та форм і
порядку виділення бюджетних коштів окремим суб’єктам бюджет-
них відносин.



На жаль, протягом останніх років бюджети розвитку вирішували три
головні питання:

Покриття дефіциту місцевого бюджету за рахунок місцевих позик
чи інших запозичень. Усі залучені кошти за законом спрямовують-
ся виключно до бюджету розвитку.

Використання надлишку коштів, сформованого внаслідок бюджет-
ного профіциту. Такі кошти передаються із загального фонду до
бюджету розвитку.

Спрощення процедури надання субвенцій з обласного бюджету
бюджетам міст і районів. Субвенції на соціально-економічний роз-
виток та низку капітальних видатків бюджетів нижчого рівня
фінансуються за рахунок обласного бюджету розвитку.

Основним джерелом наповнення бюджетів розвитку зараз залиша-
ються кошти, які передаються із загального фонду.
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ÍÀÄÕÎÄÆÅÍÍß: ÂÈÒÐÀÒÈ:

 äèâ³äåíäè;
 ïëàòà çà ì³ñöåâ³ ãàðàíò³¿;
 êîøòè â³ä ïàéîâî¿ ó÷àñò³;
10% â³ä ðåàë³çàö³¿ âèðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿...
 â³ä â³ä÷óæåííÿ ìàéíà;
 90% â³ä ïðîäàæó çåìë³ íå ñ/ã;
 êàï³òàëüí³ òðàíñôåðòè;
 ïîâåðíåííÿ êðåäèò³â;
ì³ñöåâ³ çàïîçè÷åííÿ;
 êîøòè ³ç çàãàëüíîãî ôîíäó áþäæåòó.

 ïîãàøåííÿ ì³ñöåâîãî áîðãó;
 êàï³òàëüí³ âèäèòêè;
 âíåñêè äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó;
 ïðîâåäåííÿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìë³;
 ï³äãîòîâêà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
ïðîäàæó;

ïëàòåæ³ ïî ãàðàíò³éíèõ çîáîâ’ÿçàííÿõ;
 ðîçðîáêà ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

Рисунок 5. Частка доходів бюджету розвитку у структурі доходів
місцевих бюджетів у 2015 році (без міжбюджетних трансфертів)



Така ситуація ніяк не стимулює розробляти будь-які перспективні
проекти та інвестувати у них, щоб згодом отримувати додатковий доход
до місцевого бюджету, оскільки всі капітальні видатки з бюджету розвит-
ку покриваються за рахунок обов’язкових платежів, які збираються з
платників. Отже, слід ретельно проаналізувати можливість отримання
надходжень з інших джерел.

Разом з тим, як неодноразово ми зазначали, без розробки та реаліза-
ції проектів, які дійсно сприятимуть розвитку економіки громади, гово-
рити про «видатки розвитку» не доводиться.

Ті напрями, які традиційно фінансуються місцевим самоврядуванням
з бюджетів розвитку, можна лише умовно віднести до видатків розвитку.
Такі поширені видатки як видатки на ремонт школи, реконструкцію даху,
заміну вікон чи будівництво водогону – важливі і часто життєво необхідні
напрямки для громади. Однак слід розглянути у першу чергу видатки, які
могли б принести у майбутньому додаткові надходження до місцевих бюд-
жетів та сприяли б підвищенню інвестиційної привабливості території.

Що стосується запозичень, то хоча місцевим органам самоврядуван-
ня і дозволено брати позики на здійснення капітальних проектів, така
практика в Україні обмежена. Лише для виконання конкретних інвести-
ційних проектів і саме до бюджету розвитку можуть здійснюватись запо-
зичення (стаття 74 Бюджетного кодексу України). При цьому необхідно
враховувати, що видатки на обслуговування боргу здійснюються за раху-
нок коштів загального фонду бюджету.
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Направивши один раз кошти на проведення грошової оцінки
землі, вже у наступному бюджетному році бюджет може отрима-
ти в рази більше надходжень від земельного податку та можли-
вість здійснити той самий ремонт школи, даху тощо. А наявність
містобудівної документації відкриває для громади нові горизон-
ти як для залучення інвесторів та підвищення економічної
активності на своїй території, так і для побудови нових якісних
суспільних відносин у громаді.

Отже, важливим завданням для новостворених громад має стати
створення підходу до бюджету розвитку як до реального фінан-
сового інструменту забезпечення програми розвитку території.
Бюджет розвитку має стати основою для забезпечення реалізації
стратегії та середньострокового планування громади і саме
головне – формуватися на основі стратегічного плану розвитку
території.



2.5. ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА СУБВЕНЦІЯ ДЛЯ ОТГ

Однією із складових бюджетної децентралізації стала ще одна важли-
ва реформа – реформа державної регіональної політики.

У 2015 році було повністю сформовано законодавство у сфері регіо-
нального розвитку, яке відповідає кращій європейській практиці. У при-
йнятому базовому Законі України «Про засади державної регіональної
політики» визначено систему стратегічних планувальних документів для
регіонального розвитку.

Створення Державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР) від-
крило можливості для мінімізації корупційної складової при розподілі коштів з
державного бюджету до бюджетів регіонів, а також запровадило конкурсний
відбір проектів регіонального розвитку. Було створено Інтернет портал при
Мінрегіоні, за допомогою якого можна прямо реєструвати проекти, які пода-
ються на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку.

Раніше регіони отримували кошти, виходячи із своєї лояльності до
центральної влади та наявності того, хто лобіював надання коштів своєму
регіону, маючи при цьому свій інтерес. Як змінилась ситуація добре демон-
струє наступна діаграма.

Рисунок 6. Розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку у
2012, 2015 роках

Фактично, починаючи з 2015 року, державна регіональна політика в
Україні набула європейських рис і отримала конкурентне формульне
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фінансування з Державного бюджету України. Області отримали можли-
вості дійсно планувати та фінансувати власний розвиток.

Зараз усі українські області мають розроблені стратегії розвитку до
2020 або 2025 років. На жаль, реалії життя показують, що в регіонах ще не
всі управлінці можуть ефективно скористатися новими інструментами
регіонального розвитку.

Рисунок 7. Використання коштів ДФРР у 2015 році

Результати діяльності протягом 2015 року показали, що 520 млн грн
(з 3-х мільярдів) не були використані в регіонах і повернулися до держав-
ного бюджету. Це є результатом відсутності в регіонах достатньої кількос-
ті реальних проектів регіонального розвитку, які могли б бути підтримані
за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Такий великий відсоток невикористаних коштів став головною при-
чиною того, що розмір ДФРР на 2016 рік залишився на рівні 3-х мільярдів
гривень, хоча проект бюджету передбачав 4,7 млрд грн.

Як вже неодноразово зазначалось, внаслідок бюджетної децентралі-
зації місцеві громади та регіони отримали більше ресурсів та впливу на
свій розвиток та благополуччя населення. Разом з тим цей факт приніс
ризики для місцевої управлінської еліти щодо інституційної спроможнос-
ті забезпечити розвиток, а не увійти у самообмеженість.

На жаль, велика кількість органів місцевого самоврядування отримав-
ши додаткові ресурси не спромоглась використати їх на розвиток місцевої
економіки та людського капіталу, заставити «гроші заробляти гроші». У
більшості випадках було прийнято рішення покласти ці кошти на депозит-
ні рахунки в комерційні банки. Якщо таке рішення частково виправдовує
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дії новостворених ОТГ, які у своїй більшості не ще завершили інвентари-
зацію своїх активів та пасивів та не визначились із стратегічними цілями,
то для інших ОМС – цей факт скоріше свідчить про відсутність будь-якого
планування на перспективу та інституційної спроможності визначити
стратегію розвитку для своєї громади.

Так, за офіційними даними про стан виконання місцевих бюджетів,
станом на 1 жовтня 2016 року залишки коштів загального фонду місцевих
бюджетів склали 52,8 млрд грн, у т. ч. на депозитних рахунках в банках
знаходиться 9,1 млрд грн.

Рисунок 8. Залишки коштів загального фонду місцевих бюджетів Украї-
ни (без урахування трансфертів з державного бюджету) 6

Для ефективного використання коштів Державного фонду регіональ-
ного розвитку як об’єднаним територіальним громадам, так і всім іншим
органам місцевого самоврядування потрібно, перш за все, самим розумі-
ти, куди мають бути спрямовані ці кошти. Адже для громади дуже важли-
во, щоб кошти від ДФРР були використані найбільш ефективно і завдяки
ним були сформовані нові можливості для збільшення доходів місцевих
бюджетів в подальшому.

34

6 http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/Broshura-9-misyatsiv-ostat-var.pdf

Успішними стають ті регіони та громади, які вдало розвивають
власну внутрішню спроможність та поліпшують ті внутрішні
умови, які впливають на інвестиції та підтримують їх.



Витрачайте кошти ДФРР передусім на дійсно проекти розвитку, які в
середньостроковій перспективі збільшать вашу дохідну базу через ство-
рення нових робочих місць чи капіталізацію комунального майна/землі.

Краща практика

1. Хорошим прикладом для багатьох може стати робота Тростянецької
міської ради у співпраці з громадськістю міста над розробкою ряду програм-
них документів щодо розвитку міста, в тому числі і Стратегічного плану еко-
номічного розвитку міста. Одним із стратегічних пріоритетів було визначено
розбудову нової промислової зони, яка повинна в майбутньому стати місцем
розташування нових високотехнологічних та екологічно безпечних вироб-
ничих потужностей.

Результатом такої роботи стала реалізація за кошти ДФРР проекту
«Створення інфраструктури Промислового парку «Тростянець»» 7:

«У рамках реалізації проекту передбачається виготовлення робочих
проектів: «Будівництво інженерних мереж водопостачання та водовідве-
дення (Промисловий парк «Тростянець»)», «Будівництво об’їзної дороги
на ділянці а/д Суми – Полтава – а/д Ромни – Липова Долина – Лебедин –
Тростянець – Мезенівка по місту Тростянець від вулиці Шевченка до
вулиці Набережна», «Будівництво газових мереж (Промисловий парк
«Тростянець»)», «Будівництво електричних мереж (Промисловий парк
«Тростянець»)» та безпосереднє будівництво даних об’єктів.

Діяльність промислового парку «Тростянець» після його повноцін-
ного заповнення учасниками дозволить залучити приблизно 481,77
мільйонів гривень прямих інвестицій. У результаті розвитку та функціо-
нування промислового парку «Тростянець» буде створено близько 3200
нових робочих місць для мешканців не тільки Тростянецького, а й
Охтирського, Лебединського та Велико-Писарівського районів, які вхо-
дять в 30 км зону впливу промислового парку.

Проект «Створення інфраструктури Промислового парку «Тростянець»
планується реалізувати протягом двох років. На першому етапі реалізації про-
екту будуть проведені проектно-вишукувальні роботи та виготовлені робочі
проекти, а також побудовані мережі водопостачання та водовідведення.
Протягом наступного року буде побудовано альтернативну під’їзну дорогу,
що буде проходити повз центральну частину міста та дасть можливість покра-
щити автомобільне сполучення в усій південній частині Сумської області, а
також будуть побудовані підвідні газові мережі та електричні мережі.
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Загальний бюджет проекту складає 106142,4 тис. грн».
2. Ще одним прикладом стратегічно прорахованого, послідовного та

детально підходу до розвитку своєї громади є проект Долинської міської
ради «Створення передумов для розвитку бальнеологічного туризму в
місті Долина» (детально в Додатêó).

Субвенція на формування інфраструктури об’єднаних
територіальних громад

Новим та досить суттєвим інвестиційним джерелом для новостворе-
них громад стала субвенція з державного бюджету на формування інфрас-
труктури об’єднаних територіальних громад. Для перших об’єднаних гро-
мад загальний її обсяг становив 1,0 млрд грн. Найбільший розмір субвенції
отримала Краснолиманська ОТГ Донецької області – 23,2 млн грн, най-
менший – Заводська ОТГ Тернопільської області – 957 тис. грн.

Розподіл субвенції ОТГ здійснено в залежності від площі території та
чисельності сільських жителів (постанова Кабінету Міністрів України від
16.03.16 № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територі-
альних громад»). Чим більша кількість сільських жителів та площа тери-
торії – тим більший обсяг субвенції ОТГ.

Призначення даної субвенції полягає саме у створенні або модернізації
інфраструктури об’єднаної територіальної громади. Також кошти можуть
бути спрямовані на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт
об’єктів інфраструктури, що належать до комунальної форми власності (у
тому числі на виготовлення проектної та містобудівної документації).

На жаль, як і у випадках із проектами, що подаються на реалізацію із
ДФРР, багато проектів ОТГ були направлені не на перспективні проекти
розвитку, а «латання дір».

Стратегія розвитку громади як можливість наростити
місцевий ресурс та бюджетні можливості

Працюючи над Стратегією/стратегічним планом розвитку ОТГ, варто
пам’ятати, що цей документ готується на середньострокову перспективу.
Він має базуватись на конкурентних перевагах конкретної ОТГ; відповідати
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Отже, щоб кошти використовувалися для зростання варто зайня-
тися стратегічним плануванням розвитку об’єднаної територіаль-
ної громади.



Стратегії регіонального розвитку області та держави; бути реальним; розра-
хованим на реальні фінанси, які можна залучити; процес підготовки має
відповідати правилам громадської участі і лобістської незаангажованості.

Стратегічне планування свого розвитку ОТГ здійснюють на основі
таких прогнозованих фінансових ресурсах:

 використання власних доходів бюджету;
 використання коштів ДФРР на проекти розвитку;
 використання коштів державної субвенції на розвиток інфраструк-

тури ОТГ;
 залучення коштів міжнародної технічної допомоги (МТД).

Проект має відповідати формі, яка визначається тим, хто надає кошти
на проект; мати чітку мету, ідентифіковані проблеми, які він вирішує;
аргументований бюджет; можливість існування створеного об’єкта, інсти-
туції після завершення фінансування проекту із зовнішнього джерела.

За кошти ДФРР слід фінансувати проекти стратегічного характеру, а
не поточні ремонти. Завдання ОМС – використати ДФРР, в першу чергу,
на проекти, які створюють інфраструктуру, що веде до капіталізації земель,
формування доданої вартості, зростання доходів домогосподарств.

Протягом 2016–2020 років в Україну має зайти досить багато коштів
у вигляді МТД, які призначені на підтримку децентралізації та ОТГ:

Проект ЄС «ULIED» – загальна сума 97 млн євро.
Проект США «DOBRE» – загальна сума 50 млн дол.
Проекти Ради Європи, Шведського королівства, Данського коро-

лівства, Королівства Нідерландів, Швейцарської конфедерації,
Фінляндії, Канади … – загалом понад 20 млн євро.

Використовуючи кошти ДФРР, субвенції на розвиток інфраструкту-
ри ОТГ варто дотримуватись певних підходів, які б забезпечували:

 ефективність – кошти мають бути використані там, де це буде
найбільш ефективно;

швидкі перемоги – перші кошти мають бути використані там, де
буде відразу видно результат (наприклад світло);

 довготривалі позитивні наслідки – зростання капіталізації кому-
нального майна та землі;

 відкритість – люди мають знати куди і чому ідуть ці кошти;
 конкурентність – кошти витрачаються на основі відкритих тенде-

рів (правильний тендер економить до 30% коштів).
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Слід пам’ятати: кошти із вказаних джерел не надходять просто так.
На використання цих коштів потрібно мати відповідні проекти!



Краща практика

Використання коштів субвенції на формування інфраструктури ОТГ
показали зовсім різні підходи до ідентифікації проблем у громаді, які
можна вирішити цією субвенцією. Одні закупили за ці гроші різноманіт-
ну техніку, якою ще не має кому керувати і яка буде використовуватися
лише кілька разів на рік, а інші провели освітлення та водогони у посе-
леннях громади.

Проведення водогонів та встановлення освітлення відразу дає змогу
переглянути грошову оцінку земельних ділянок, на капіталізацію яких
вплинула ця робота. Також освітлення знижує вуличну злочинність, а
разом із водогоном збільшує привабливість поселення для проживання
людини, підвищує вартість житла і землі. Все це разом збільшує спромож-
ність громади до саморозвитку і зростання бюджетних надходжень.
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РОЗДІЛ 3

ПРОЗОРІСТЬ 
БЮДЖЕТУВАННЯ

3.1. БЮДЖЕТ ОРІЄНТОВАНИЙ НА РЕЗУЛЬТАТ

У Прикінцевих та Перехідних положеннях Бюджетного кодексу Украї-
ни встановлено, що з 2017 року для бюджетів, які мають взаємовідносини з
державним бюджетом, застосовується програмно-цільовий метод бюджету-
вання. Оскільки новостворені громади вийшли на прямі міжбюджетні від-
носини з держбюджетом, варто докладніше розглянути цей метод.

Отже, програмно-цільове управління бюджетними коштами є мето-
дом, який пов’язує витрати з одержанням результатів для суспільства.

Метою запровадження програмно-цільового методу у бюджетному
процесі є встановлення безпосереднього зв’язку між виділенням бюджет-
них коштів та результатами їх використання.

Програмно-цільовий метод (ПЦМ) у бюджетному процесі слід роз-
глядати як систему планування бюджетних коштів у середньостроковій
перспективі, спрямовану на розроблення бюджетних програм, орієнтова-
них на кінцевий результат.

У процесі формування бюджету за програмно-цільовим методом
виконання складається із двох основних компонентів: фінансового та
програмного.

Ідея ПЦМ полягає у тому, щоб зосереджувати увагу не тільки на мож-
ливостях бюджету (існуючих ресурсах), а й на тому, як найефективніше їх
використати з метою отримання конкретних результатів. ПЦМ є результа-
том застосування технологій планування та аналізу, що використовуються
у приватному бізнесі.

Програмно-цільовий метод складання бюджету успішно застосову-
ється у багатьох європейських країнах. Сьогодні більшість країн ЄС нада-
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ють допомогу іншим країнам у формі програм, спрямованих на досягнен-
ня конкретних результатів. Міжнародні фінансові організації, такі, як
Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, надають свої позики іншим
країнам за відповідними програмами. Це, зокрема, програма розширеного
фінансування (МВФ), програмні системні позики для реалізації конкрет-
них проектів у різних галузях економіки (Світовий банк) тощо. Усі ці про-
грами чітко окреслюють мету та очікувані результати від спрямування
коштів у ту чи іншу галузь. Як показує досвід, такий підхід до фінансуван-
ня проектів виявився досить ефективним, оскільки дає змогу проаналізу-
вати ефективність використання коштів через порівняння отриманих
результатів з очікуваними (запланованими), а також зіставити мету, на яку
залучаються кошти, з кінцевими результатами від реалізації проекту.

Згідно з міжнародною методологією та практикою зарубіжних країн сис-
тема планування бюджету на підставі програм – це система ухвалення рішень
щодо розроблення, аналізу, впровадження програм та розподілу ресурсів.

Основними компонентами програмно-цільового методу у бюджетному
процесі є:

 якісне стратегічне планування соціально-економічної діяльності
органу місцевого самоврядування;

 середньострокове планування бюджету;
 система моніторингу та оцінки виконання програм;
 залучення громадськості до прийняття бюджетних рішень шляхом

збільшення ступеня прозорості інформації про бюджет.

Рисунок 9. Схема бюджетного процесу за ПЦМ

Отже, очевидно, що бюджетний процес за ПЦМ за своєю суттю є
циклом, який починається та закінчується з визначення переліку соціаль-
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них та економічних проблем і охоплює поетапне впровадження усіх захо-
дів, необхідних для їх подолання.

Для здійснення оцінки ефективності програми важливо правильно
запланувати систему показників її виконання. Такі показники повинні
відповідати цілі та завданням програми. Тому сама програма повинна
бути спрямована на досягнення досить конкретної цілі, щоб кількість зав-
дань і показників її виконання не була занадто великою.

Елементи бюджетної програми

Бюджетна програма це систематизований перелік заходів, спрямованих
на досягнення загальної (спільної) мети, завдання, виконання яких пропонує
та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на
нього функцій. Вона складається з певних опцій (частин) та має такі елементи:

мета бюджетної програми;
 назва бюджетної програми;
 завдання бюджетної програми (одне або більше);
 результативні показники виконання бюджетної програми (затрат,

продукту, ефективності, якості).

Рисунок 10. Структура бюджетної програми, що використовується
згідно з чинним законодавством України
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Кожен новий цикл бюджетування за ПЦМ починається з оцін-
ки ефективності бюджетної програми після завершення її реа-
лізації, тобто визначається ступінь досягнення мети програми.



В окремих випадках, з метою деталізації програми у міжнародному
досвіді використовується такий елемент, як «Підпрограма». Практика бюд-
жетного процесу за програмно-цільовим методом в Україні показує, що
цей елемент слід застосовувати при формуванні програм по багатокомпо-
нентних бюджетних галузях, таких, наприклад, як галузь житлово-кому-
нального господарства, соціального захисту тощо.

Приêлад: Забезпечення безперебійноãо фóнêціонóвання ліфтів ó жит-
лових бóдинêах міста.

Відповідно до мети бюджетної програми розпорядники коштів розроб-
ляють завдання програми. Завдання можна розглядати як короткострокові
етапи в рамках середньострокової стратегії, що визначається метою програ-
ми. Завдання повинні забезпечити досягнення мети та передбачити конк-
ретні дії.

Завдання повинні мати такі характеристики:
орієнтованість на результат (чітко вказувати на те, що необхідно зробити);
 вираження результатів у кількісних вимірах (для оцінки результату

виконання);
 визначеність конкретних термінів виконання.
Отже, чітко сформульовані завдання вказують на те, що буде зробле-

но, та не містять загальних і декларативних тверджень. Тобто, завдання є
обґрунтуванням кошторису бюджетної установи.

Приêлад:
Завдання 1: Поточний ремонт та оновлення ліфтів.
Завдання2: Заміна ліфтів.

Під час розробки бюджетної програми необхідно чітко усвідомити,
яким чином вимірювати результати її реалізації. Саме для вимірювання
цих результатів застосовується такий специфічний елемент, як результа-
тивні показники. Ці показники є ключовим інструментом механізму пла-
нування та виконання бюджету, орієнтованого на результат, більш того,
вони є його основною рисою.
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Ключовим елементом бюджетної програми є мета, що визначає
вид діяльності розпорядника та спрямовує його на досягнення
конкретного результату. Мета програми повинна узгоджувати-
ся з головною метою діяльності установи. Будь-яка програма
може мати лише одну мету, характерну тільки для цієї програ-
ми та не може повторюватись у форматі інших програм. Мета є
унікальною для кожної з програм.



На основі даних про динаміку планових і фактично досягнутих
показників діяльності, а також затрат в розрізі програм та завдань прово-
диться оцінка діяльності суб’єкта бюджетного планування. На відміну від
постатейного (традиційного) методу бюджетування, який передбачає
формування статей видатків за бюджетною мережею та забезпечує фінан-
сування видатків на утримання бюджетних установ без детального аналізу
того, чи забезпечується виконання мети головного розпорядника коштів,
чи використання коштів приводить до досягнення бажаних результатів,
програмно-цільовий метод, завдяки показникам виконання, дозволяє
простежити результат, якого буде досягнуто за рахунок витрачених кош-
тів. Це питання є актуальним також для встановлення безпосереднього
зв’язку між виділеними ресурсами та досягнутими результатами.

Рисунок 11. Взаємозв’язок ресурсів та результатів («логіка програми»)

Основні показники виконання бюджетних програм:
1. Показник затрат (вхідних ресурсів) – статистична величина, що

відображає структурований обсяг вхідних ресурсів, необхідний для здійс-
нення відповідного завдання бюджетної програми. Показник затрат може
виражатися лише в натуральній формі. Наприклад, êільêість об’єêтів,
метраж або êóбатóра бóдівель і спорóд, êільêість заходів і т. д. Крім
того, у переважній більшості бюджетних програм за допомогою цього
показника можна відобразити людський ресурс: (êільêість ліêарів, вчи-
телів, працівниêів технаãлядó за êапремонтом житловоãо фондó тощо).

2. Показник продукту визначає обсяг виробленої продукції чи наданих
послуг у ході виконання бюджетної програми, кількість користувачів това-
рами (роботами, послугами) тощо. Цей показник, як правило, має абсо-
лютне значення. Він лише констатує факт надання послуг, виконання
робіт чи групу споживачів у кількісному виразі і не вказує на якість наданих
послуг чи виконаних робіт, ступінь задоволення потреб споживачів товарів
або послуг. Показник продукту є перехідною ланкою між основними кате-
горійними поняттями програмно-цільового методу, такими як «ресурс» та
«результат». Продукт – це логічний наслідок витрачання ресурсів та логічна
передумова отримання результату від витрачання цих ресурсів.
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Два перші показники найпростіше підрахувати, оскільки інформація
про затрати та продукт є доступною – це «Звіт по мережі, штатах та контин-
генту». Проте використання лише показника продукту для оцінки програ-
ми не дає комплексного уявлення про ефективність використання бюджет-
них коштів. Тому для окреслення чіткого бачення можливих результатів, а
також оцінки ефективності використання бюджетних ресурсів необхідно
визначити ефективність (продуктивність) та результат, який буде досягнуто
завдяки реалізації програми.

3. Показник ефективності (продуктивності) – це відношення кількіс-
ного показника наданої послуги (наприклад, êільêості проліêованих хво-
рих ó денномó стаціонарі, êільêість відновлених ліфтів) до витрат у гро-
шовому або робочому еквіваленті, що необхідні для надання послуги, а
також визначення рівня ефективності наданої послуги. Показник продук-
тивності – це найбільш характерний розрахунковий показник виконання
програм. Поряд з іншими, цей показник відслідковує абсолютну та від-
носну успішність виконання тієї чи іншої бюджетної програми.

4. Показник якості (результативності) визначає результати виконаної
роботи та якість наданих послуг. Він показує досягнення, отримані від
здійснення бюджетної програми (відсотоê відремонтованих ліфтів, від-
сотоê збільшення протяжності озеленених територій доріã тощо). За
допомогою показника якості (результативності) можна оцінити рівень
досягнення встановленої мети, а також відповідність досягнутих резуль-
татів встановленій меті та завданням. Цей показник служить своєрідним
звітом про досягнуті соціальні результати від надання послуги за програ-
мою, в ньому відбивається соціальна ефективність програми. Для вико-
навців бюджетних програм соціальний ефект є ключовим результатом їх
діяльності. Рівень соціальної ефективності програми для громади обґрун-
товує і факт існування самої установи. Показник результативності є дина-
мічним показником. Темпи та динаміка зростання показника результа-
тивності є критерієм успішності реалізації програм.

Кожен з показників виконання програми має свої переваги. Для різ-
них типів програм використовують різні показники. Таким чином, при
розробці й використанні показників посадові особи, відповідальні за роз-
робку рішень, а також за оцінку програми, повинні враховувати стратегіч-
ні цілі розвитку галузі та наслідки виконання програм за попередній
період. Як правило, вибираються і використовуються ті показники, які
найкраще відображають результати програми – досягнення встановленої
мети та виконання поставлених завдань.

При плануванні показників виконання необхідно використовувати
дані попередніх бюджетних періодів. Аналізуючи показники виконання
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програм, необхідно визначити, чи результати виконання програми відпо-
відають поставленій меті та завданням.

Для окремих програм не обов’язково розробляти всі типи показників
виконання. При визначенні показників виконання бюджетних програм
необхідно зміщувати акцент з показників затрат на показники результа-
тивності.

У процесі розробки показників виконання програм в залежності від
змісту програм та завдань використовують такі основні інформаційні
джерела:

фінансова звітність;
 статистична звітність;
 дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського

обліку;
 дані з первинної облікової документації (вибіркові дані);
 експертні оцінки.
У межах однієї програми можуть визначатися всі показники або

лише деякі їх види. Таке диференціювання повинно здійснюватися вихо-
дячи з умов та специфіки кожної з бюджетних програм. Чим ширша
номенклатура показників у тій чи іншій програмі, тим більше можливос-
тей для якісного програмного менеджменту.

3.2. ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ 

ДО БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

Проблема прозорості дій органів влади всіх рівнів сьогодні особливо
актуальна, оскільки прозорість – основна умова запровадження якісно ново-
го типу взаємовідносин між громадянами та органами виконавчої влади, а
саме такого, за яким кожній людині було б забезпечено реальне додержання і
захист належних їй прав і свобод у сфері діяльності цих органів.

Термін «прозорість бюджетного процесу», перш за все, означає дос-
тупність інформації про бюджет як на стадії планування, так і на стадії
виконання кожному громадянину. Про прозорість можна говорити і як
про потребу суспільства у залученні громадян до формування і реалізації
бюджетної політики держави. Громадяни мають конституційне право на
участь в управлінні державними справами. І щоб скористатися цими пра-
вами, треба володіти достовірною інформацією. Наявність умов для отри-
мання достовірної та повної інформації гарантує можливість забезпечен-
ня громадського контролю за діяльністю органів влади.
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Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» дає визна-
чення і конкретизує методи залучення громадськості, зазначаючи: «гро-
мадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самовряду-
ванні за належністю до відповідних територіальних громад». Ст. 7-13
цього Закону проголошують форми безпосередньої участі громадян через
ініціювання і реалізацію місцевих ініціатив, збори громадян та громадські
слухання. Так одним із основних питань місцевого самоврядування, до
якого необхідно залучати громадськість, є питання формування бюджету.
У залежності від того, як формується бюджет самоврядної одиниці, яким
є контроль за виконанням бюджету, можна говорити наскільки є повно-
цінною система самоврядування.

Підвищення участі громадськості в місцевих бюджетних процесах та
функціонуванні системи надання послуг дає ряд переваг як для органів
влади, так і для громадян.

Застосовуючи модель участі громадськості в прийнятті рішень щодо
бюджету, органи влади можуть:

 розбудовувати базу політичної підтримки в суспільстві;
 розділити відповідальність за прийняття рішень особливо, що сто-

сується непопулярних рішень таких, наприклад, як встановлення
або збільшення розміру місцевого податку, оптимізація бюджетної
мережі тощо;

 підвищувати рівень громадського розуміння обмежень, з якими
стикається уряд, та ступінь довіри до органів місцевої влади;

 знаходити нетрадиційні шляхи вирішення проблем та економічно
ефективні способи надання послуг.

Зростання значимості громади має місце тоді, коли її внесок відобра-
жається в бюджетних результатах та фактичному підвищенні якості
послуг. Бізнесова громада теж може одержати вигоди від участі в бюджет-
ному процесі, оскільки, на думку її представників, це сприяє прозорості,
зниженню корупції та дозволяє підрядникам брати участь у тендерах в
умовах відкритої та справедливої системи.

Участь громадськості в бюджетному процесі та наданні послуг може
бути представлена у різних формах. Місцеві представники можуть по-різ-
ному вносити свій вклад в залежності від мети (від пасивного надання
інформації до переговорів та обговорень).
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Громадяни також можуть отримати переваги від участі в проце-
сах прийняття рішень, оскільки це сприяє навчанню громадськос-
ті, зменшує розрив між громадою та місцевими органами влади та
підвищує відчуття безпеки шляхом забезпечення довіри до влади.



Методи залучення громадськості можна розподілити на дві групи:
 перша – методи, які спрямовані безпосередньо на залучення грома-

дян до процесу прийняття рішень;
 друга – методи, які спрямовані на навчання та інформування гро-

мадян, але не обов’язково з метою виявлення їх поглядів.

Таблиця 4. Перша група «Методи залучення громадськості до процесу
прийняття рішень»
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Ìåòîäè Âèçíà÷åííÿ/
Ìåòà ä³ÿëüíîñò³ Ïðèêëàä Îñîáëèâîñò³

Ãðîìàäñüê³
(áþäæåòí³) 
ñëóõàííÿ

Îô³ö³éí³ ãðîìàä-
ñüê³ ñëóõàííÿ, ÿê³
çàçâè÷àé ïðîâî-
äÿòüñÿ ì³ñüêîþ
ðàäîþ.

Äîòðèìàííÿ
çàêîíîäàâñòâà –
³íôîðìóâàòè ãðî-
ìàäÿí ïðî ïðî-
åêò áþäæåòó.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ìåí-
øå ï³äõîäÿòü äëÿ ðîçãëÿäó
ñêëàäíèõ ïèòàíü àáî äî-
ñÿãíåííÿ ãðîìàäñüêîãî
êîíñåíñóñó.
Òåìàòè÷í³ ñëóõàííÿ º á³ëüø

åôåêòèâíèìè, îñê³ëüêè äî
íèõ çàëó÷àºòüñÿ ³íôîðìîâà-
íà àóäèòîð³ÿ, ùî ìàº ³íòåðåñ
äî äàíîãî ïèòàííÿ. Ïðîïî-
íóâàííÿ ãðóïàì íàäñèëàòè
ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â íà ñëó-
õàííÿ ìîæå çàáåçïå÷èòè
êðàùå ïðåäñòàâíèöòâî òà
á³ëüøó â³äïîâ³äàëüí³ñòü
ó÷àñíèê³â.

Äîðàä÷èé
êîì³òåò
àáî ðîáî-
÷à ãðóïà

Ãðóïà ãðîìàäÿí,
ÿê³ ïðèçíà÷åí³
íàäàâàòè êîíñóëü-
òàö³¿ ç ïåâíèõ
ïèòàíü. Ìîæå
ïðàöþâàòè ïîñò³é-
íî àáî, ó âèïàäêó
îðãàí³çàö³¿ ðîáî-
÷î¿ ãðóïè, çîñå-
ðåäæóºòüñÿ íà
âèð³øåíí³ êîíê-
ðåòíîãî ïèòàííÿ.

²íâåñòèö³éíèé
êîì³òåò, ÿêèé
âèñóâàº ïðîïîçè-
ö³¿ ùîäî àëüòåð-
íàòèâíîãî âèêî-
ðèñòàííÿ
íåçàä³ÿíèõ
ðåñóðñ³â.

Ðîáîòà â òàêèõ ãðóïàõ
ïåðåäáà÷àº ïåâíèé ð³âåíü
òåõí³÷íî¿ ñêëàäíîñò³.

Êðóãë³
ñòîëè àáî
çóñòð³÷ ó
ì³ñüêâè-
êîíêîì³

Íåîô³ö³éí³ çáîðè,
ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ â
ïðèì³ùåíí³ ì³ñüê-
âèêîíêîìó, øêî-
ëàõ àáî ³íøèõ
óñòàíîâàõ.

Çâ³ò ïðî ðåçóëü-
òàòè âïðîâàä-
æåííÿ ïðîãðàìè
êàï³òàëüíèõ
³íâåñòèö³é.

Ïðîâîäÿòüñÿ äëÿ êîíñóëü-
òàö³é ç ð³çíèìè çàö³êàâëåíè-
ìè îñîáàìè, ùî ìîæå ïðè-
âåñòè äî óòâîðåííÿ ðîáî÷èõ
ãðóï, çîñåðåäæåíèõ íà âèð³-
øåíí³ êîíêðåòíèõ çàâäàíü.
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Ìåòîäè Âèçíà÷åííÿ/
Ìåòà ä³ÿëüíîñò³ Ïðèêëàä Îñîáëèâîñò³

Îïèòóâàííÿ
ãðîìàä-
ñüêî¿
äóìêè

Çá³ð ³íôîðìàö³¿
ïðî ñòàâëåííÿ
ãðîìàäÿí áåç ïðî-
âåäåííÿ çáîð³â.

Ñòàâëåííÿ äî
ïðîïîçèö³¿ ï³äâè-
ùèòè òàðèôè íà
òåïëî òà ãàçîïîñ-
òà÷àííÿ.

Çàñòîñóâàííÿ öüîãî ìåõà-
í³çìó âèìàãàº ïðîôåñ³éíî¿
ï³äòðèìêè (ó çàáåçïå÷åíí³
ðåïðåçåíòàòèâíîñò³ âèá³ðîê,
ïðàâèëüíîãî ôîðìóëþâàí-
íÿ ïèòàíü, ïðîâåäåííÿ çàñ³-
äàíü ôîêóñ ãðóï òà êîí-
ñóëüòàö³é ç ìåòîþ
â³äïîâ³äíîãî òà âñåîõîï-
ëþþ÷îãî ôîðìóëþâàííÿ
ïèòàíü, ï³äãîòîâêè îïèòóâà-
÷³â òîùî) òà âêëàäåííÿ ïåâ-
íèõ êîøò³â.

Ôîêóñíà
ãðóïà (äëÿ
òåìàòè÷-
íîãî îïè-
òóâàííÿ)

²íòåðâ’þ ç ãðîìàäÿ-
íàìè, ÿêèõ îáðàëè
ç ìåòîþ îïèòóâàí-
íÿ, ùîá ä³çíàòèñÿ
â³ðîã³äíó äóìêó
á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³
íàñåëåííÿ.

Âèÿâèòè ñòàâëåí-
íÿ ãðîìàäÿí –
ãðîìàäñüêó
äóìêó ùîäî ïðî-
áëåìíèõ ïèòàíü.

ßêùî ó÷àñíèê³â òàêèõ
ãðóï áóäå äåëåãóâàòè ãðî-
ìàäà, à ãðóïè áóäóòü
ïðåäñòàâíèöüêèìè, öå
ìîæå ñïðèÿòè ñòàá³ëüíîìó
³íòåðåñó äî öüîãî ïèòàííÿ.
Äîñâ³ä ïîêàçóº, ùî ÿê³ñòü
âíåñêó òàêèõ ãðóï â îáãî-
âîðåííÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ
çàëåæèòü â³ä ôîðìàòó çóñ-
òð³÷åé òà ÷³òêîñò³ çàâäàíü.
Äèñêóñ³¿ òà ôîêóñ ãðóïè
ìîæóòü åôåêòèâíî âèêî-
ðèñòîâóâàòèñÿ â ðàìêàõ
ôîðìóâàííÿ áþäæåòó ïî
ïðîãðàìàõ.

Êîì³òåò
àáî êîì³ñ³ÿ

Ãðóïà ãðîìàäÿí,
ùî ïðèçíà÷àþòü-
ñÿ äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ êîíòðîëþ,
óïðàâë³ííÿ òà
âèêîíàííÿ ïåâíî¿
ôóíêö³¿.

Äîðàä÷èé êîì³òåò
ç ìîí³òîðèíãó òà
îö³íêè ùîð³÷íîãî
áþäæåòíîãî ïðî-
öåñó.

Ìîæå ìàòè âàæëèâå çíà-
÷åííÿ äëÿ ïðèâíåñåííÿ
äóìîê ãðîìàäñüêîñò³ ó
ôîðìàëüí³ ç³áðàííÿ, äå
â³äáóâàºòüñÿ îáãîâîðåííÿ
áþäæåòó òà ïðèéìàþòüñÿ
ð³øåííÿ. Âïëèâ ïðåäñòàâ-
íèê³â ãðîìàäè º á³ëüø
çíà÷íèì, ÿêùî âîíè ìàþòü
äåëåãîâàí³ ïîâíîâàæåííÿ,
òà/àáî ÿêùî îáãîâîðåííÿ
â³äáóâàºòüñÿ êîíñòðóêòèâ-
íî, íà çàñàäàõ êîíñåíñóñó
òà êîëåêòèâíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³.



Таблиця 5. Друга група «Методи залучення громадян, спрямовані на
навчання та інформування»
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Ìåòîäè Âèçíà÷åííÿ/
Ìåòà ä³ÿëüíîñò³ Ïðèêëàä Îñîáëèâîñò³

Çàñòîñóâàí
íÿ ñó÷àñ-
íèõ ³íôîð-
ìàö³éíèõ
òåõíîëîã³é
(òåëåáà-
÷åííÿ,
²íòåðíåò)

Òåëåáà÷åííÿ äîâî-
äèòü ³íôîðìàö³þ
äî â³äîìà ãðîìàä-
ñüêîñò³.
²íòåðíåò – ðîçãà-
ëóæåíà êîìï’þòåð-
íà ìåðåæà, çà
äîïîìîãîþ ÿêî¿
ãðîìàäÿíè ìîæóòü
îáì³íþâàòèñÿ
³íôîðìàö³ºþ ç ì³ñ-
öåâîþ âëàäîþ.

Ïðÿìà òðàíñëÿö³ÿ
çàñ³äàííÿ ì³ñüêî¿
ðàäè ç áþäæåò-
íèõ ïèòàíü.
Â³äïðàâêà åëåê-
òðîííî¿ ïîøòè
çðó÷í³øà, í³æ îñî-
áèñòå â³äâ³äóâàííÿ
ì³ñüêî¿ ðàäè.

Îñòàíí³ äîñÿãíåííÿ êîìó-
í³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é,
ñòâîðèëè íîâ³ êîìóí³êàö³é-
í³ ³íñòðóìåíòè, ùî çàáåçïå-
÷óþòü ñâîº÷àñíå òà åôåê-
òèâíå ñï³ëêóâàííÿ îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
òà ãðîìàäñüêîñò³.

Ãðîìàäñüê³
àñîö³àö³¿

Îá’ºäíàííÿ ãðî-
ìàäÿí, ÿêèõ
îá’ºäíóº ñï³ëüíèé
³íòåðåñ àáî
ïèòàííÿ.

Îá’ºäíàííÿ, ùî
ñôîðìîâàíå ç
ìåòîþ âèâ÷åííÿ
ñèòóàö³¿ ùîäî
äîö³ëüíîñò³ çá³ëü-
øåííÿ îðåíäíî¿
ïëàòè çà âèêî-
ðèñòàííÿ ì³ñüêèõ
ïðèì³ùåíü.

Êîëè ãðîìàäÿíè ìîá³ë³çó-
þòüñÿ äëÿ íàäàííÿ ïîñëóã,
âàæëèâî çàáåçïå÷èòè, ùîá
òàêà ñàìîìîá³ë³çàö³ÿ íàáó-
âàëà ëåã³òèìíèõ îðãàí³çà-
ö³éíèõ ôîðì. ßêùî ÷ëåí-
ñòâî â òàêèõ îðãàí³çàö³ÿõ
áóäóºòüñÿ íà ô³íàíñîâèõ
âíåñêàõ, âàæëèâî çàáåçïå-
÷èòè, ùîá á³äí³ òà âðàçëèâ³
âåðñòâè íå çàëèøèëèñÿ
ïîçà ìåæàìè îáñëóãîâó-
âàííÿ.

Ìåòîäè Âèçíà÷åííÿ/
Ìåòà ä³ÿëüíîñò³ Ïðèêëàä Îñîáëèâîñò³

Ïîñàäîâà
îñîáà, ÿêà
ðîçãëÿäàº
ñêàðãè

Ïîñàäîâà îñîáà,
ÿêà íåóïåðåäæåíî
ðîçãëÿäàº ñêàðãè
ãðîìàäÿí ùîäî
ä³é ïîñàäîâèõ
îñ³á.

Ðîçãëÿä ñêàðãè
çã³äíî ç ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì.

Âèäè ïîñëóã òàêî¿ ïîñàäî-
âî¿ îñîáè çàëåæàòü â³ä
îñîáëèâîñòåé òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè, àëå çàçâè÷àé
âêëþ÷àþòü ðîçãëÿä ñêàðã
ùîäî íåñïðàâåäëèâîãî ÷è
ãðóáîãî â³äíîøåííÿ äî
ãðîìàäÿí ç áîêó æèòëîâî-
êîìóíàëüíèõ ñëóæá, ïîäàò-
êîâèõ ³íñïåêö³é, âèáîð÷èõ
êîì³ñ³é ÷è â³ää³ëó ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó.
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Ìåòîäè Âèçíà÷åííÿ/
Ìåòà ä³ÿëüíîñò³ Ïðèêëàä Îñîáëèâîñò³

Ïðèçíà÷åí
íÿ äí³â
â³äêðèòèõ
äâåðåé

Ìåòîä, ñïðÿìîâà-
íèé íà çàîõî÷åííÿ
ãðîìàäÿí â³äâ³äà-
òè ì³ñüêâèêîíêîì
àáî öåíòð ãðîìàä-
ñüêèõ ïîñëóã ó
çðó÷íèé ÷àñ.

Ïðèéòè, íàâ³òü áåç
ïîïåðåäíüîãî
çàïðîøåííÿ – äëÿ
òîãî, ùîá ïîâ³äî-
ìèòè ïðî íåñâîº-
÷àñíèé âèâ³ç ñì³òòÿ
á³ëÿ ñâîãî áóäèíêó.

²íôîðìàö³
éí³ ïîñëó-
ãè äëÿ
ãðîìàäÿí

²íôîðìàö³ÿ, ùî
íàäàºòüñÿ ó ïðåñ-
ðåë³çàõ, ³íòåðâ’þ,
ëèñò³âêàõ òîùî.

Ðîçïîâñþäæåííÿ
äðóêîâàíèõ ëèñò³-
âîê, ÿê³ îïèñóþòü
ð³âåíü ìåäè÷íèõ
ïîñëóã ó ì³ñò³.

Ó ñêëàä³ âèêîíêîìó ñòâîðþ-
ºòüñÿ ³íôîðìàö³éíå óïðàâë³í-
íÿ, ÿêå â³äïîâ³äàº çà âèêî-
íàííÿ öèõ ôóíêö³é. Âîíî
ðîçïîâñþäæóº ³íôîðìàö³þ
ñåðåä ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëü-
í³ñòü, ÿêà â³äáóâàºòüñÿ ó ì³ñò³.

Íàâ÷àëüí³
ïðîãðàìè
òà äîñòóïí³
çâ³òè ïåðåä
ãðîìàäîþ

Ðåàë³çàö³ÿ
íàâ÷àëüíèõ
³íôîðìàö³éíèõ
ïðîãðàì, ùî
íàäàþòü ãðîìàäÿ-
íàì ìîæëèâ³ñòü
çóñòð³òèñÿ ç
âèáîðíèìè ïîñà-
äîâèìè îñîáàìè.
Ïåð³îäè÷í³ çâ³òè
ñïðèÿþòü ðîçó-
ì³ííþ ãðîìàäÿíà-
ìè ô³íàíñîâîãî
ñòàíó òà äîñÿã-
íåíü òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè.

Ïðîìîâà ïåðåä
øê³ëüíîþ àóäèòî-
ð³ºþ ïðî áþäæåò.
Âèêîðèñòàííÿ ãðà-
ô³ê³â äëÿ ³ëþñòðà-
ö³¿ ðîçïîä³ëó
ô³íàíñîâèõ ðåñóð-
ñ³â ìèíóëîãî ðîêó.

Ìîæóòü áóòè ïðÿì³ òà
íåïðÿì³. Ó ïðÿìèõ íàâ÷àëü-
íèõ ïðîãðàìàõ, ïîñàäîâ³
îñîáè ÷è ïðàö³âíèêè ðàäè
ïðåäñòàâëÿþòü ³íôîðìàö³þ
áåçïîñåðåäíüî íà ðîçãëÿä
ãðîìàäñüêîñò³, íàïðèêëàä,
ïðîìîâà ïåðåä øêîëÿðàìè
ïðî ä³ÿëüí³ñòü îðãàíó ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ó
íåïðÿìèõ íàâ÷àëüíèõ ïðî-
ãðàìàõ ³íôîðìàö³ÿ íàäàºòü-
ñÿ øëÿõîì ðîçïîâñþäæåííÿ
äðóêîâàíèõ ìàòåð³àë³â.
Äîñòóïí³ ïåð³îäè÷í³ çâ³òè
ðîçðîáëÿþòüñÿ äëÿ ïðîñòîãî
òà äîõ³äëèâîãî ³íôîðìóâàí-
íÿ ãðîìàäÿí áåç çàñòîñóâàí-
íÿ óñêëàäíåíèõ òåðì³í³â òà
áþðîêðàòè÷íî¿ ìîâè.

Öåíòð ãðî-
ìàäñüêèõ
çâ’ÿçê³â
(ðîçãëÿä
ñêàðã, ïðî-
ïîçèö³é
òîùî)

Öåíòð çáèðàº òà
ãîòóº â³äïîâ³ä³ íà
çàïèòè ãðîìàäÿí
ùîäî íàäàííÿ
äîïîìîãè òà
ðîç’ÿñíåíü.

Ãðîìàäñüêèé
ïðåäñòàâíèê ïðè-
éìàº ³ ïåðåäàº
ñêàðãó ùîäî îïëà-
òè ïîñëóã íà ðîç-
ãëÿä ó â³äïîâ³äíå
óïðàâë³ííÿ òà
ïîâ³äîìëÿº ãðîìà-
äÿí ïðî ðåçóëüòà-
òè ðîçãëÿäó.

Ç òî÷êè çîðó ãðîìàäÿí
Öåíòð º ºäèíîþ ëàíêîþ
çâ’ÿçêó, ùî ñïðîùóº âçàº-
ìîä³þ ç îðãàíîì ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ.



Важливою умовою фінансової прозорості є широка доступність
вичерпної інформації про бюджет. І така інформація має бути представле-
на в доступному, зрозумілому вигляді. Необхідно чітко роз’яснювати
основи розрахунків, принципи зведення даних і їх обсяг. Інформація має
бути достовірною і ґрунтуватися на офіційних джерелах.

Згадані механізми участі можуть відрізнятися між собою за способом
участі (делегована або безпосередня участь), типами рішень, що прийма-
ються (дорадчі або обов’язкові), а також масштабністю прийняття рішень
(вузькі, тобто такі, що зосереджуються на конкретних або галузевих
питаннях, або широкі, що стосуються загального бюджету).

Вони можуть вимагати або не вимагати організаційного оформлення.
Інституціоналізація цих механізмів через прийняття місцевих норм та пра-
вил внутрішнього розпорядку може убезпечити їх від свавільних рішень,
маніпулювань та впливу політичних змін.
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Ìåòîäè Âèçíà÷åííÿ/
Ìåòà ä³ÿëüíîñò³ Ïðèêëàä Îñîáëèâîñò³

Çâ’ÿçîê ³ç
çàñîáàìè
ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿

Âçàºìîä³ÿ ç çàñî-
áàìè ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ (ãàçå-
òè, ðàä³î òà òåëå-
áà÷åííÿ).

Ïðåñ-ðåë³çè, ùî
íàäñèëàþòüñÿ äî
ÇÌ² ùîäî çàïðî-
ïîíîâàíî¿ ì³ñüêî¿
ïðîãðàìè êàï³òà-
ëîâêëàäåíü.

ÇÌ² äîïîìàãàþòü ðîçâèò-
êó ïðîãðàìè íà ïîäàëüøèõ
åòàïàõ, ïîâ³äîìëÿþ÷è ïðî
äîñÿãíåííÿ òà ïî ¿¿ çàâåð-
øåíí³, âèñâ³òëþþ÷è
ðåçóëüòàòè.

У Польщі існує чітке розмежування понять «відкритість» і «прозо-
рість». Відкритість – це вільний доступ до інформації про діяль-
ність уряду. Прозорість – добросовісність і зрозумілість (розбірли-
вість) цієї інформації. Відкритість і прозорість є взаємопов’язаними
поняттями. Відкритість без прозорості означає доступ до нечита-
бельної інформації, тобто відсутність інформації. Прозорість без
відкритості – це інформування вузького кола. Наприклад, у Польщі
діє правило: «Спочатку прозорість, а потім відкритість – у тако-
му порядку і завжди разом».

Відданість принципу відкритості бюджету та залучення громадян
можливо проголосити в Статуті місцевої громади та в подальшо-
му деталізувати в нормах місцевого рівня. Може знадобитися
включення спеціальних застережень для забезпечення залучення
вразливих груп населення та таких, які традиційно виключають-
ся з цих процесів.



Кожний із згаданих вище механізмів сам по собі може виявитися не в
змозі справити вплив на бюджет, але в поєднанні вони мають потенціал
до забезпечення бюджетної підзвітності.

Разом з тим відкриття бюджету для громадського розуміння та обго-
ворення можливе лише за умови, якщо місцеві органи влади зроблять
доступними наступні документи, що стосуються бюджету:

 бюджетна пропозиція органу виконавчої влади, де відображено
параметри як видатків, так і доходів;

 звіти про виконання бюджету станом на середину року та звіти про
моніторинг 8;

 бюджетні звіти на кінець року та аналітичні доповіді, де дано оцінку
виконання бюджету за рік та його динаміку;

 аудиторські звіти;
 інформацію для громадськості та законодавчої влади, яка дозволяє

краще зрозуміти бюджет (наприклад, випуск коротких оглядів бюд-
жету так званих «бюджетів громадян», або демонстрація зв’язку
бюджету з політичними цілями та визначеними показниками ре-
зультативності);

 багаторічні механізми планування (багаторічні плани, бюджет на
декілька років тощо).

Однак прозорість і підзвітність бюджету виявляється неповною, якщо
вона не включає прозорість установ та підприємств, які отримують кошти з
бюджету. Прозорість підвищуватиметься завдяки публікації протягом року
бюджетної інформації в ЗМІ, гласності прийняття бюджетних рішень та
розширення кола учасників, залучених до бюджетних процесів.

Важливим також є кінцева користь від отриманої інформації. Тому
доступність інформації сама по собі не принесе користі, якщо ця інфор-
мація буде подана в вигляді, який не піддаватиметься оцінці.

Отже, підводячи підсумок можна зазначити, що при підготовці інфор-
мації для громадськості необхідно враховувати такі критерії:

 актуальність;
 зрозумілість;
 достовірність інформації;
 комплексність;
 порівнянність;
 наочність;
 періодичність подання.
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8 Відповідно до Бюджетного кодексу України місцеві органи влади зобов’язані надавати
разом з проектом рішення про місцевий бюджет, зокрема, інформацію про хід виконання
відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді (ст. 76).



Крім того, необхідно мати на увазі і потенційні ризики застосування
механізмів участі громадськості в бюджетному процес, які включають
наступне:

 розмивання легітимності існуючих виборних установ на користь
менш підзвітних громадських організацій, що беруть участь у бюд-
жетному процесі, особливо якщо громадська участь обмежується
залученням органів самоорганізації населення;

 домінування у процесах участі місцевих еліт або найкраще організо-
ваних груп населення, що відстоюють свої власні інтереси. Якщо
громадська участь використовується як інструмент політичного
контролю, вона лише ослабляє громадянське суспільство;

 небезпека подальшого послаблення відповідальності та підзвітності
влади перед громадянами, шляхом заміни державних зобов’язань
щодо надання послуг схемами, за яких громадяни займаються са-
мозабезпеченням послуг;

 завищення очікувань громадян понад раціональні рамки, особливо
за обставин обмеженості ресурсів або недостатньої свободи дій міс-
цевих органів влади при прийнятті рішень з бюджетних питань.
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РЕЗЮМЕ ТА ПРАКТИЧНІ
ПОРАДИ

Аналізуючи досвід перших об’єднаних територіальних громад, варто
пригадати з чим, у першу чергу, стикнулись новообрані місцеві органи на
початку року своєї роботи.

Цей досвід буде незайвий, а для декого може стати корисним, оскіль-
ки процес утворення об’єднаних громад неуклінно рухається вперед та
набирає темпи.

І так, вибори пройшли, бюджетний рік завершується та з 1 січня
починається новий бюджетний рік. Більшість новостворених ОТГ, ще до
виборів, «прикидали» обсяги своїх бюджетів та приблизну структуру
видаткової частини. Тепер ці всі узгоджені рішення необхідно оператив-
но, а головне, консолідовано прийняти.

І тут перше про що треба пам’ятати:
Автономність місцевого самоврядування. Українське законодав-

ство не встановлює якихось особливих вимог щодо форми та змісту
окремих актів, які ухвалюються органами місцевого самоврядуван-
ня. Проте в умовах, коли до місцевих органів влади обираються нові
люди, коли змінюються засади діяльності місцевого самоврядуван-
ня, важливим елементом швидкого опанування ситуації у своїх
територіальних громадах стає вчасне ухвалення пакету місцевих
актів та формування виконавчих органів 9. І тут у багатьох виникає
бажання спростити цей шлях та просто скопіювати структуру управ-
ління подібного органу місцевого самоврядування (наприклад, як у
міста обласного значення із такою ж кількістю населення, або ОТГ
яка вже попрацювала в 2016 році), забуваючи про свою унікальність.

Унікальність кожної ОТГ. З першого погляду це твердження ніби
суперечить самому принципу бюджетної децентралізації, яка покли-
кана наділити однаковими повноваженнями та ресурсами однакові
адміністративно-територіальні одиниці. Разом з тим, з проведенням
етапу добровільного об’єднання та творенням нових адміністратив-
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но-територіальних одиниць, кожна така громада опиняється в різ-
них умовах по відношенню до своїх сусідів та свого місця в районі. А
від так має приймати свої унікальні рішення щодо взаємовідносин з
ними. В першу чергу такі рішення стосуються надання соціальної
допомоги, забезпечення загальною освітою та надання первинної
медичної допомоги. А отже і одного універсального зразку вирішен-
ня таких питань не існує. Однак існують принципи місцевого само-
врядування, практика таких взаємовідносин та багатоваріантність
прийняття рішення (про які трохи далі).

Самостійність у прийняті рішень щодо створення свого апарату
управління. Отже, не слід чекати вказівок ні з району ні з області.
Відповідно до норм Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» (п.3 ч.1 ст. 26) місцеві ради утворюють виконавчий комітет
ради, визначають його чисельність та персональний склад. Ця
норма була підтверджена Рішенням Конституційного суду України
№10 – рп/2008 від 22.05.2008 було визначено не конституційними
зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
(при прийнятті Закону України «Про Державний бюджет України
на 2008 рік»), що стосуються затвердження структури виконавчих
органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих
органів «відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом
Міністрів України».

Не для всіх об’єднаних громад є необхідність створювати окремі
управління освіти або культури із надання їм статусу юридичної особи. В
інших випадках може виникати потреба у створені потужного земельного
або юридичного управління, може виникнути потреба в утворені окремих
підрозділів певних служб у віддалених від центру населених пунктах тощо.

Що стосується кадрового укомплектування новоутворених відділів та
управлінь, теж не слід поспішати відразу наповнювати весь штат. Підхід
має бути виваженим та творчим. Слід утриматись від спокуси зразу запов-
нити штатні посади, необхідно розуміти, що у такій справі важливо раціо-
нально використати інтелектуальний потенціал мешканців громади.

Дуже важливим фактом, якій необхідно враховувати при побудові своєї
структури управління, для ОТГ є картинка району після утворення громад.

На сьогоднішній день, внаслідок об’єднання територіальних громад,
райони із сформованими ОТГ можна віднести до наступних типів:

1. Одна громада повністю покриває район – район-громада.
2. Декілька громад повністю покривають район – район – громади.
3. Одна громада майже покриває район, залишається декілька неве-

ликих сільрад, які не можуть бути окремими ОТГ.
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4. Декілька громад майже покриває район, залишається декілька
невеликих сільрад, які не можуть бути окремими ОТГ.

5. В районі створено одну ОТГ з центром у центрі району, що є
менша ніж половина району.

6. В районі створено одну чи декілька ОТГ з центрами в селах, що є в
сумі меншими, ніж половина району.

7. ОТГ є малою за площею та меншою за встановлені методикою
показники по населенню (менше 3 000 жителів).

У даному контексті варто згадати, що відповідно до Конституції
України район представляє спільні інтереси територіальних громад.
Керуючись цим принципом:

Тип 1 передбачає відсутність будь-яких спільних інтересів. Районна
рада не має повноважень, закріплених та власних доходів.

Тип 2 передбачає, що спільні інтереси громад можуть бути в галузях,
які не є базовими для громади. Районна рада не має закріплених та влас-
них доходів для виконання повноважень та утримання апарату. Одна з
ОТГ може взяти на себе фінансування спільних для всіх інших ОТГ бюд-
жетних установ.

Тип 3 передбачає, що спільні інтереси у районі залишаються. Район
фінансує бюджетну інфраструктуру територіальних громад, які не об’єд-
нались попри дуже обмежені ресурси. ОТГ може взяти на себе утримання
бюджетних установ на території територіальних громад, які не об’єдна-
лись. При цьому ОТГ передаються закріплені частки ПДФО.

Тип 4 передбачає, що спільні інтереси можуть відігравати суттєву
роль. Однак в районі недостатньо коштів на утримання і районної ради
і бюджетних установ. Район фінансує бюджетну інфраструктуру тери-
торіальних громад, які не об’єднались та спільну бюджету інфраструк-
туру.

Тип 5 передбачає існування спільних інтересів територіальних гро-
мад. Районна рада має обмежені ресурси, однак фінансує бюджетну
інфраструктуру.

Тип 6 передбачає, що більша частина бюджетної інфраструктури
залишається в управлінні району. Районний бюджет спроможний її фінан-
сувати, ОТГ зможе утримувати лише базову бюджетну інфраструктуру
(освіту та первинну медицину).

Тип 7 передбачає, що можливості для такої ОТГ фінансувати навіть
первинну базову інфраструктуру є досить обмежені. Фактично така ОТГ є
неспроможною.

Отже, у кожному окремому випадку будуть відрізнятись і міжбюд-
жетні відносини для різних бюджетних галузей.
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Таблиця 6. Варіанти міжбюджетних відносин в межах окремих типів
районів
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Òèï ðàéîíó Ñîö³àëüíèé
çàõèñò Îñâ³òà Îõîðîíà 

çäîðîâ’ÿ
1 2 3 4
² 

Îäíà ãðîìàäà
ïîâí³ñòþ ïîêðèâàº
ðàéîí – ðàéîí-

ãðîìàäà

Òåðèòîð³àëüíèé
öåíòð ïåðåäàºòüñÿ
ÎÒÃ.

Âñ³ çàêëàäè, â
òîìó ÷èñë³, ìåòî-
äè÷íèé êàá³íåò
ïåðåõîäÿòü äî
ÎÒÃ.

Âñ³ çàêëàäè ïåðå-
õîäÿòü äî ÎÒÃ.

²²
Äåê³ëüêà ãðîìàä

ïîâí³ñòþ ïîêðèâà-
þòü ðàéîí

Òåðèòîð³àëüíèé
öåíòð ïåðåäàºòüñÿ
ÎÒÃ, äå çíàõîäèòü-
ñÿ éîãî ìàòåð³àëü-
íà áàçà. Â ðàìêàõ
ñï³âðîá³òíèöòâà
îáñëóãîâóº æèòåë³â
âñ³õ ÎÒÃ. Ðîçì³ð
òðàíñôåðò³â ïðî-
ïîðö³éíèé ê³ëüêîñ-
ò³ íàñåëåííÿ ÎÒÃ.

Âñ³ çàêëàäè ïåðåõî-
äÿòü äî ÎÒÃ.
Ùîäî ìåòîäè÷íîãî
êàá³íåòó:
Âàð³àíò 1 – ó êîæ-
íî¿ ÎÒÃ ñâ³é;
Âàð³àíò 2 – ìåòî-
äè÷íèé êàá³íåò â
îäí³é ÎÒÃ ôóíêö³î-
íóº â ðàìêàõ ñï³â-
ðîá³òíèöòâà ÎÒÃ.

Çàêëàäè ïåðøîãî
ð³âíÿ ô³íàíñóþòüñÿ
ç áþäæåò³â êîæíî-
ãî ÎÒÃ.
Çàêëàäè äðóãîãî
ð³âíÿ:
Âàð³àíò 1 – ïðè
çáåðåæåíí³ ðàéðà-
äè – ô³íàíñóþòüñÿ
ç ðàéîííîãî áþä-
æåòó. ÎÒÃ ïåðåäàº
òðàíñôåð íà ¿õ
óòðèìàííÿ.
Âàð³àíò 2 – ó
âèïàäêó ë³êâ³äàö³¿
ðàéðàäè ïåðåäàþòü-
ñÿ äî îäí³º¿ ç ÎÒÃ.
²íø³ ÎÒÃ ïåðåäà-
þòü òðàíñôåð ïðî-
ïîðö³éíèé ê³ëüêîñò³
íàñåëåííÿ.

²²²
Îäíà ãðîìàäà

ìàéæå ïîêðèâàº
ðàéîí, çàëèøàºòü-
ñÿ äåê³ëüêà íåâå-
ëèêèõ ñ³ëüðàä, ÿê³
íå ìîæóòü áóòè
îêðåìèìè ÎÒÃ

Ïðè çáåðåæåíí³
ðàéðàäè:
Âàð³àíò 1 – òåð-
öåíòð ìîæå ô³íàí-
ñóâàòèñü ç ðàéîí-
íîãî áþäæåòó çà
ðàõóíîê âëàñíèõ
êîøò³â òà òðàíñ-
ôåðòó ç ÎÒÃ. Ðîçì³ð
òðàíñôåðòó ïðî-
ïîðö³éíèé ê³ëüêîñò³
íàñåëåííÿ â ÎÒÃ äî
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³
æèòåë³â ðàéîíó,
ïîìíîæåíîìó íà 

Ïðè çáåðåæåíí³
ðàéðàäè: ìåòîäêà-
á³íåò çàëèøàºòüñÿ â
ðàéîí³, ÎÒÃ ïåðåäàº
òðàíñôåð íà óòðè-
ìàííÿ. Áþäæåòí³
óñòàíîâè íà òåðèòî-
ð³¿ íåîá’ºäíàíèõ
ðàä ô³íàíñóþòüñÿ ç
ðàéîíó.
Ó âèïàäêó ë³êâ³-
äàö³¿ ðàéðàäè
ìåòîäè÷íèé êàá³íåò
â ÎÒÃ. Áþäæåòí³
óñòàíîâè íà òåðè-

Âàð³àíò 1 – ïðè
çáåðåæåí³ ðàé-
ðàäè:
- çàêëàäè 1 ð³âíÿ
ô³íàíñóþòüñÿ ç
áþäæåòó ÎÒÃ
(çàêëàäè â ðàäàõ
ùî íå îá’ºäíàëèñü
- ç ðàéîíó);
- çàêëàäè 2 ð³âíÿ
ô³íàíñóºòüñÿ ç
ðàéîííîãî áþäæå-
òó. ÎÒÃ ïåðåäàº
ðàéîíó òðàíñôåðò.
Âàð³àíò 2 – ïðè 
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Òèï ðàéîíó Ñîö³àëüíèé çàõèñò Îñâ³òà Îõîðîíà 
çäîðîâ’ÿ

1 2 3 4
îáñÿã âèäàòê³â íà
óòðèìàííÿ çàêëàäó.
Âàð³àíò 2 – òåð-
öåíòð ïåðåäàºòüñÿ
ÎÒÃ, òà îáñëóãîâóº
æèòåë³â íåïðèºäíà-
íèõ ñ³ëüðàä çà ðàõó-
íîê òðàíñôåðòó ç
ðàéðàäè.
Ó âèïàäêó ë³êâ³äà-
ö³¿ ðàéðàäè òåðöåíòð
ïåðåäàºòüñÿ ÎÒÃ.

òîð³¿ íåîá’ºäíàíèõ
ðàä ô³íàíñóþòüñÿ ç
áþäæåòó ÎÒÃ (çà
ðàõóíîê äîðàõîâà-
íî¿ îñâ³òíüî¿ ñóá-
âåíö³¿)

ë³êâ³äàö³¿ ðàé-
ðàäè:
Âñ³ çàêëàäè 1 òà 2
ð³âíÿ ô³íàíñóþòüñÿ
ç áþäæåòó ÎÒÃ
(äîðàõóâàííÿ
ìåäè÷íî¿ ñóáâåíö³¿)

²V
Äåê³ëüêà ãðîìàä
ìàéæå ïîêðèâàº
ðàéîí, çàëèøà-
ºòüñÿ äåê³ëüêà

íåâåëèêèõ ñ³ëü-
ðàä, ÿê³ íå

ìîæóòü áóòè
îêðåìèìè ÎÒÃ

Ïðè çáåðåæåíí³ ðàé-
ðàäè:
Âàð³àíò 1 – òåð-
öåíòð ìîæå ô³íàíñó-
âàòèñü ç ðàéîííîãî
áþäæåòó çà ðàõóíîê
âëàñíèõ êîøò³â òà
òðàíñôåðòó ç ÎÒÃ.
Ðîçì³ð òðàíñôåðòó
ïðîïîðö³éíèé ê³ëü-
êîñò³ íàñåëåííÿ â ÎÒÃ
äî çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³
æèòåë³â ðàéîíó,
ïîìíîæåíîìó íà
îáñÿã âèäàòê³â íà
óòðèìàííÿ çàêëàäó.
Âàð³àíò 2 –òåðöåíòð
ïåðåäàºòüñÿ ÎÒÃ, äå
çíàõîäèòüñÿ éîãî
ìàòåð³àëüíà áàçà. Â
ðàìêàõ ñï³âðîá³òíèö-
òâà îáñëóãîâóº æèòå-
ë³â âñ³õ ÎÒÃ òà íåïðè-
ºäíàíèõ ñ³ëüðàä.
Ó âèïàäêó ë³êâ³äà-
ö³¿ ðàéðàäè òåð-
öåíòð ïåðåäàºòüñÿ
ÎÒÃ äå çíàõîäèòüñÿ
éîãî ìàòåð³àëüíà
áàçà. Â ðàìêàõ ñï³â-
ðîá³òíèöòâà îáñëóãî-
âóº æèòåë³â âñ³õ.

Ïðè ë³êâ³äàö³¿
ðàéðàäè.
Ìåòîäè÷íèé êàá³-
íåò:
Âàð³àíò 1– ó êîæ-
íî¿ ÎÒÃ ñâ³é.
Âàð³àíò 2 – îäèí
ñï³ëüíèé íà âñ³õ â
ðàìêàõ ñï³âðîá³ò-
íèöòâà.
Áþäæåòí³ óñòàíîâè
íåîá’ºäíàíèõ ðàä ç
áþäæåòó ñóñ³äíüî¿
ÎÒÃ (çà ðàõóíîê
äîðàõîâàíî¿ îñâ³ò-
íüî¿ ñóáâåíö³¿).
Ïðè çáåðåæåí³
ðàéðàäè – ìåòîä
êàá³íåò â ðàéðàä³.
Áþäæåòí³ óñòàíîâè
íåîá’ºäíàíèõ ðàä
â ðàéîí³

Âàð³àíò 1– ïðè
çáåðåæåí³ ðàé-
ðàäè:
Çàêëàäè 1 ð³âíÿ
ô³íàíñóþòüñÿ ç
áþäæåò³â ÎÒÃ.
Çàêëàäè 2 ð³âíÿ
ô³íàíñóþòüñÿ ç
ðàéîííîãî áþäæå-
òó. ÎÒÃ ïåðåäàþòü
òðàíñôåðòè.
Âàð³àíò 2 – ïðè
ë³êâ³äàö³¿ ðàé-
ðàäè:
Âñ³ çàêëàäè 1 òà 2
ð³âíÿ ô³íàíñóþòüñÿ
ç áþäæåòó ÎÒÃ
(äîðàõóâàííÿ
ìåäè÷íî¿ ñóáâåíö³¿
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Òèï ðàéîíó Ñîö³àëüíèé çàõèñò Îñâ³òà Îõîðîíà 
çäîðîâ’ÿ

1 2 3 4
V

Â ðàéîí³ ñòâîðå-
íî îäíó ÎÒÃ ç

öåíòðîì ó öåíòð³
ðàéîíó, ùî º

ìåíøà í³æ ïîëî-
âèíà ðàéîíó

Âàð³àíò 1 – òåð-
öåíòð ïåðåäàºòüñÿ
ÎÒÃ. Ðàéîí ïåðåäàº
òðàíñôåðò äî ÎÒÃ,
ðîçì³ð ÿêîãî ïðîïîð-
ö³éíèé ê³ëüêîñò³
íàñåëåííÿ.
Âàð³àíò 2 – òåð-
öåíòð çàëèøàºòüñÿ
íà ð³âí³ ðàéîíó.
ÎÒÃ ïåðåäàº òðàíñ-
ôåðò ðàéðàä³.

Âàð³àíò 1. ÎÒÃ
ñòâîðþº ñâ³é
ìåòîäêàá³íåò, â
ðàéîí³ çàëèøàºòüñÿ
ñâ³é ìåòîäêàá³íåò.
Âàð³àíò 2.
Ìåòîäè÷íå îáñëó-
ãîâóâàííÿ ÎÒÃ
çä³éñíþº ìåòîäêà-
á³íåò ðàéîíó. ÎÒÃ
ïåðåäàº òðàíñôåðò.

Çàêëàäè 1 ð³âíÿ
ô³íàíñóþòüñÿ ç
áþäæåòó ÎÒÃ.
Çàêëàäè 2 ð³âíÿ
ô³íàíñóþòüñÿ ç
ðàéîííîãî áþäæå-
òó. ÎÒÃ ïåðåäàº
òðàíñôåðò.

VI
Â ðàéîí³ ñòâî-
ðåíî îäíó ÷è
äåê³ëüêà ÎÒÃ ç

öåíòðàìè â
ñåëàõ, ùî º â

ñóì³ ìåíøèìè,
í³æ ïîëîâèíà

ðàéîíó

Òåðöåíòð çàëèøàºòü-
ñÿ íà ð³âí³ ðàéîíó.
ÎÒÃ ïåðåäàþòü òðàíñ-
ôåðòè, ðîçì³ðè ÿêèõ
ïðîïîðö³éíèé ê³ëü-
êîñò³ íàñåëåííÿ â ÎÒÃ.

Âàð³àíò 1. Êîæíà
ÎÒÃ ñòâîðþº ñâ³é
ìåòîäêàá³íåò, â
ðàéîí³ çàëèøàºòüñÿ
ñâ³é ìåòîäêàá³íåò.
Âàð³àíò 2.
Ìåòîäè÷íå îáñëóãî-
âóâàííÿ ÎÒÃ çä³éñ-
íþº ìåòîäêàá³íåò
ðàéîíó. ÎÒÃ ïåðå-
äàþòü òðàíñôåðò.
Âàð³àíò 3.
ÎÒÃ â ðàìêàõ ñï³â-
ðîá³òíèöòâà ñòâî-
ðþþòü ñï³ëüíèé
ìåòîäêàá³íåò.
Â ðàéîí³ çàëèøà-
ºòüñÿ ñâ³é.

Çàêëàäè 1 ð³âíÿ
ô³íàíñóþòüñÿ ç
áþäæåòó ÎÒÃ.
Çàêëàäè 2 ð³âíÿ
ô³íàíñóþòüñÿ ç
ðàéîííîãî áþäæå-
òó. ÎÒÃ ïåðåäàþòü
òðàíñôåðòè. 

VII
ÎÒÃ º ìàëîþ çà
ïëîùåþ òà ìåí-

øîþ çà âñòà-
íîâëåí³ ìåòîäè-
êîþ ïîêàçíèêè
ïî íàñåëåííþ

(ìåíøå 3 òèñÿ÷
æèòåë³â)

Òåðöåíòð çàëèøàºòü-
ñÿ íà ð³âí³ ðàéîíó.
ÎÒÃ ïåðåäàþòü
òðàíñôåðòè, ðîçì³ðè
ÿêèõ ïðîïîðö³éíèé
ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ â
ÎÒÃ.

Ìåòîäè÷íå îáñëóãî-
âóâàííÿ ÎÒÃ çä³éñ-
íþº ìåòîäêàá³íåò
ðàéîíó. ÎÒÃ ïåðå-
äàþòü òðàíñôåðòè.
Áþäæåòí³ óñòàíîâè
ìîæóòü ô³íàíñóâà-
òèñü ç ðàéîííîãî
áþäæåòó. Òðàíñôåðò
ç ÎÒÃ íà ô³íàíñó-
âàííÿ ñåðåäíüî¿
îñâ³òè ïåðåäàºòüñÿ â
ðîçì³ð³ îñâ³òíüî¿
ñóáâåíö³¿ ç ÄÁ.

Âñ³ çàêëàäè ô³íàí-
ñóþòüñÿ ç ðàéîí-
íîãî áþäæåòó. ÎÒÃ
ïåðåäàº ìåäè÷íó
ñóáâåíö³þ ðàéîíó.



Для забезпечення такої різноманітності взаємовідносин органів міс-
цевого самоврядування, чинним законодавством передбачено:

Законом України «Про співробітництво територіальних громад»
визначено п’ять форм співробітництва:
- Делегування повноважень.
- Реалізація спільних проектів.
- Спільне фінансування інфраструктурних проектів.
- Утворення спільних комунальних підприємств.
- Утворення спільного органу управління (служби).

Бюджетним кодексом України у статті 101 визначені види міжбюд-
жетних трансфертів між місцевими бюджетами:
- субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи лікві-

дацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користу-
вання;

- субвенції на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на
будівництво або реконструкцію об'єктів спільного користування;

- дотації та інші субвенції.
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 р. затвер-

джено Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів та унор-
мовано наступне:

«11. Субвенції з одного місцевого бюджету іншому перераховуються
органами Казначейства в обсягах, установлених рішеннями відповідних
рад про бюджет, із:

- загального фонду такого бюджету в межах річних бюджетних при-
значень згідно з розписом бюджету, з якого надаються субвенції,
на рахунки загального фонду бюджету, якому вони надаються, від-
криті в органах Казначейства;

- спеціального фонду такого бюджету в межах річних бюджетних
призначень та відповідних надходжень згідно з розписом бюджету,
з якого надаються субвенції, на рахунки спеціального фонду бюд-
жету, якому вони надаються, відкриті в органах Казначейства.

12. Одержані суми субвенцій з одного місцевого бюджету іншому
перераховуються протягом двох операційних днів після подання платіж-
них документів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів,
відкриті в органах Казначейства.

13. Обсяг субвенцій з одного місцевого бюджету іншому, не викорис-
таний на кінець бюджетного періоду, перераховується в останній робочий
день такого періоду органами Казначейства до бюджету, з якого вони
надані, якщо інше не передбачено рішенням про місцевий бюджет, з
якого вони надаються».
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Порядок та умови надання медичної субвенції з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам затверджені постановою Кабінету Міністрів
України № 11 від 23.01.2015 р «Деякі питання надання медичної
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам». Цим
Порядком затверджено, що «місцеві ради мають право передавати
кошти субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту іншим бюд-
жетам для надання медичних послуг за місцем обслуговування
населення».

Умови надання субвенцій визначаються відповідним договором
сторін, якщо інше не встановлено Бюджетним кодексом України.

Отже, універсальних порад щодо побудови власної системи управ-
ляння та взаємовідносин із сусідами ми не надаємо, однак основні аспек-
ти, які варто врахувати на що необхідно звернути увагу ми намагались
викласти у даному матеріалі.
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ДОДАТОК

ПРОЕКТ «СТВОРЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ

БАЛЬНЕОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В МІСТІ ДОЛИНА»

АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Проект «Створення передумов для розвитку бальнеологічного туриз-
му в місті Долина» слід розглядати як перший етап стратегічного проекту
«Розвиток бальнеологічного (SPA) туризму в місті Долина на основі викорис-
тання лікувально-оздоровчих властивостей соляної ропи з родовища «Барба-
ра»». Реалізація даного проекту повинна стати відправною точкою до роз-
витку в місті нової сфери виробництва, а саме сфери бальнеології. Ми
прекрасно розуміємо, що без залучення інвестиційного капіталу повно-
цінний розвиток бальнеології неможливий, але також розуміємо, що без
створення відповідних передумов, таке залучення проблематичне. Саме
створення таких передумов а саме, можливості на стадії прийняття рішен-
ня бачити діючу комунальну модель, що дозволить скласти реальні біз-
нес-плани, в результаті прийняти більш виважене рішення, оперативно і
прозоро отримати земельну ділянку для спорудження відпочинкового
комплексу, поставити виробництво на вже сформовані потоки відпочи-
ваючих, що значно скоротить час окупності проекту, а потім регулярно
отримувати ефективні соляні продукти (солі для ван, концентровані екс-
трактова ні розчини тощо) для проведення бальнеологічних процедур, є
метою даного проекту.

Для цього буде виконано наступні завдання:
1. Створена можливість для використання природних ресурсів соля-

ної розсолів підземних родовищ, які на даний момент не використову-
ються, через облаштування нових свердловин та отримання спецдозволів
на використання надр.

2. Спроектовано та споруджено інноваційне виробництво по виго-
товленню продуктів (солей для ванн, концентратів для ванн тощо) для
бальнеологічних процедур з видобутої сировини.
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3. Спроектовано та побудовано демонстраційний комунальний баль-
неологічний комплекс, який би використовував долинські соляні розсоли
для проведення процедур.

4. Підготовлено умови для передачі (продажу) вільних земельних
ділянок для спорудження відпочинкових та оздоровчих комплексів.

5. Проведено ефективну промоцій-кампанію – інвестиційний форум
для залучення інвесторів на вільні земельні ділянки.

Після виконання усіх завдань плануємо досягти наступних показників:
1. Забезпечити виробництво продукції переробки розсолів на суму 15

мільйонів гривень.
2. Довести кількість відпочиваючих в місті Долині до 100 тис. люди-

но-днів в сезон.
3. Передати в оренду (викуп) під спорудження відпочинкових та оздо-

ровчих комплексів вільних земельних ділянок до 10 га. Реалізація проекту
буде мати вплив на різні цільові групи, наприклад, підприємці, які нада-
ють послуги в сфері громадського харчування, виготовлення сувенірної
продукції, транспортних перевезень, а також у сфері надання послуг про-
живання та харчування; тимчасово непрацюючі жителі міста, оскільки в
ході проекту буде створено кілька сотень нових робочих місць, та інші
групи жителів. У цілому можна сказати, що найбільшою цільовою групою,
на яку буде впливати реалізація проекту, – де все населення міста, оскіль-
ки при досягненні результатів значно зростуть доходи міського бюджету,
які, в свою чергу, будуть направлені на підвищення комфортності прожи-
вання.

Для реалізації проекту в цілому за період 2015–2017 років необхідно
1687 тис. грн (один мільйон шістсот вісімдесят сім тисяч гривень). З них
1318 тис. грн (один мільйон триста вісімнадцять тисяч гривень) – з Дер-
жавного фонду регіонального розвитку, 240 тис. грн (двісті сорок тисяч) –
з міського бюджету, а 129 тис. грн (сто двадцять дев’ять тисяч) – з місько-
го бюджету, але через фінансування КП «Долина-Інвест».

У розрізі років потреба в коштах буде наступна: 2015 рік – 365 тис.
грн (триста шістдесят п’ять тисяч гривень), 2016 рік – 1261 тис. грн (один
мільйон двісті шістдесят одна тисяча гривень), 2017 рік – 61 тис. грн (шіс-
тдесят одна тисяча гривень).

Проект планується реалізовувати спільно з комунальним підпри-
ємством «Долина-Інвест» Долинської міської ради. Саме на це підпри-
ємство будуть покладені всі організаційні обов’язки по реалізації про-
екту. Для вирішення технічних завдань будуть залучатися підрядні
організації.
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Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект

Місто Долина – місто районного підпорядкування з населенням
близько 20 000 жителів. Територія міста складає 2020 га. У структурі еко-
номіки міста левову частину, близько 80%, займає продукція нафтогазо-
вої промисловості. Підприємства нафтогазового комплексу являються
так само основним місцем роботи для жителів міста. Можна сказати, що
життєздатність міста, наповненість міського бюджету повністю залежить
від даної галузі. Тому сприяння розвитку підприємств, які діяли б в інших
сферах економіки, являється одним з пріоритетів діяльності міської
влади. Одним з напрямків є створення індустріального парку, іншим
напрямком діяльності є створення умов для використання оздоровчо-
рекреаційного потенціалу міста та краю. На території міста знаходяться
ряд ресурсів, які мають такий потенціал, проте з ряду причин на даний
момент не використовують взагалі або не повною мірою. До таких ресур-
сів відносяться: підземні родовища соляних розсолів із значним бальнео-
логічним потенціалом, вільні земельні ділянки, сприятливі кліматичні
умови, мінералізовані прісні води тощо. При залученні інвестиційного
капіталу використання цих ресурсів могло б значно розширити сферу
промисловості міста, диверсифікувати фінансові потоки, зменшити
залежність від нафтогазового комплексу, створити нові робочі місця,
збільшити доходи бюджету, покращити транспортну та інженерну ін-
фраструктуру, одним словом позитивно вплинути на життя громади.
Проте станом на сьогодні залучення інвестицій у цю сферу практично не
відбувається. Інвестори, які працюють в цьому сегменті ринку, віддають
перевагу інвестуванню в уже розкручені бренди: «Моршин», «Труска-
вець» тощо. Основною причиною, на нашу думку, є наступне: Долина
абсолютно не позиціонується на ринку як курортне місто, тому потоки
людей, і, відповідно, грошові потоки – мінімальні. Для розвитку цього
бренду необхідно декілька років. Шлях до ринку досить тривалий і тому
інвестори не поспішають вкладати кошти в наше місто. Одним з варіантів
вирішення цієї проблеми є стимулювання міською владою процесів через
створення комунального бальнеологічного комплексу, який в перспекти-
ві став би приманкою для залучення інвестицій.

Направленість нашого проекту повністю відповідає пріоритетам дер-
жавного та регіонального розвитку. Наш проект – перший етап до реалі-
зації Проекту «Розвиток бальнеологічного (SPA) туризму в місті Долина,
на основі використання лікувально-оздоровчих властивостей соляної
ропи з родовища «Барбара», який міститься в «Плані заходів з реалізації у
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2015–2017 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період
до 2020 року» (витяг з документа додаток 2.3.) 10.

Мета та завдання проекту

Виходячи з вищевикладеного, визначаємо мету даного проекту –
створення демонстраційної комунальної кластерної моделі по вико-
ристанню соляної ропи підземних родовищ, які знаходяться на тери-
торії міста Долини та створення умов для розвитку бальнеології на
вільних земельних ділянках міста через залучення інвестиційного капі-
талу.

Досягнення даної мети можливе у випадку вирішення ряду різнопла-
нових завдань. Завдання можна розділити на три основні групи: створен-
ня самого кластеру, підготовка земельних ділянок для інвесторів та прове-
дення активної промоційної кампанії.

У нашому баченні кластер складається з таких трьох основних еле-
ментів: видобування соляної ропи, переробка соляної ропи для подаль-
шого використання, використання продукції в комунальному демонстра-
ційному бальнеологічному комплексі.

Видобування соляної ропи потребує вирішення наступних завдань:
1.1. Проведення інженерно-гідрогеологічних робіт по визначенню

місця, буріння та паспортизація свердловини та облаштування для забору
соляної ропи та забору артезіанської води для проведення бальнеологіч-
них процедур.

1.2. Отримання спецдозволу на промисловий видобуток соляної ропи
двох елементів.

Обидва завдання планується реалізувати протягом 2015 року.
Переробка соляної ропи для подальшого використання потребує

виконання наступних завдань:
2.1. Вибір найбільш ефективного технологічного процесу, проекту-

вання виробництва.
2.2. Замовлення та виготовлення проектної документації, проведення

експертизи проекту.
2.3. Побудови запроектованих об’єктів та введення в експлуатацію.
Перші два завдання буде реалізовано в 2015 році. Будівництво першої

лінії по виготовленню продукції з соляних родовищ планується виконати
в 2016 році.
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Будівництво комунального бальнеологічного комплексу з викорис-
танням соляної ропи як демонстраційної моделі для залучення інвесторів
буде виконуватися в 2 етапи:

3.1. Проектування. У 2015 році буде проведена розробка проектно-
кошторисної документації та отримання експертних висновків. Вартість
робіт до 40 тис. грн.

Кошти планується отримати від Державного фонду регіонального
розвитку.

3.2. Будівництво комплексу та введення його в експлуатацію в 2016
році.

Налагодження системної роботи по ефективному використанню
земель для інвесторів передбачає такі завдання:

4.1. Розробка детального плану території трьох ділянок міста: цільо-
вим призначенням спорудження виробництва, спорудження відпочинко-
вих комплексів, спорудження бальнеологічних комплексів. Загальна
площа до 15 гектарів. Завдання буде виконано в 2015 році.

4.2. Проведення кампанії передбачає виконання таких завдань.
Виготовлення промопродукції, їх поширення усіма доступними

методами та проведення промоційних акцій на новоствореному бальнео-
логічному комплексі.

Ці завдання можна буде реалізовувати після вводу в експлуатацію
комунального бальнеологічного комплексу в 2016–2017 роках.

Опис діяльності у рамках проекту

Виконання усіх інших завдань будемо проведено наступним чином:
Завдання 1.1. Перед початком робіт по облаштуванню свердловин

було проведено моніторинг учасників ринку та підібрано виконавця.
Виконавець – приватне підприємство «Геоленд ІФ», з яким укладено
угоду на проведення інженерно вишукувальних робіт. Після отримання
позитивних результатів буде проведено відбір виконавців на буріння та
облаштування свердловин для соляної ропи та артезіанської води. Загаль-
на вартість робіт для виконання цього завдання становить 100 тис. грн, з
яких на 30 тис. укладено угоди і вона буде профінансована КП «Долина-
Інвест», інші кошти очікуємо отримати з Державного фонду регіонального
розвитку.

Завдання 1.2. Буде виконаний наступний комплекс робіт. Подана заява
в обласну раду та отримання позитивного рішення сесії Івано-Фран-
ківської обласної ради про використання надр. Одночасно буде подана
заява для отримання погодження від Мінприроди. Після отримання погод-
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ження буде подана заява у Державну службу геології та надр України на
проведення підтвердження запасів і так далі, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 «Про затвердження Поряд-
ку надання спеціальних дозволів на користування надрами». Отримання спец-
дозволу потребує певних фінансових витрат, такі як платні послуги за роз-
рахунок стартової ціни та сплата самої ціни за користування тощо, частина
з яких передбачена переліком платних адміністративних послуг Державної
служби геології та надр, іншу частину на даний момент неможливо перед-
бачити. Для розрахунку необхідних фінансів використовуємо експертний
підхід: поточні видатки будуть фінансуватися організацією-партнером із
розрахунку 2000 грн в місяць на суму 12 тис. грн, капітальні в сумі до 50 тис.
грн з бюджету Державного фонду регіонального розвитку.

Завдання 2.1. Проектною командою укладено угоду з державним
підприємством «Науково-дослідний інститут галургії» на створення тех-
нології та видачу вихідних даних на проектування експериментальної
установки для одержання солі з природних розсолів (угода з НДІ). За
результатами проведення науково-технічної роботи буде розроблено
технічне завдання на проектування технологічної лінії. Фінансування
цього завдання в розмірі 12 тис. грн буде проведено КП «Долина-
Інвест».

Завдання 2.2. Після завершення робіт по завданню 2.1. буде сфор-
моване технічне завдання на проектування та укладена угода на прове-
дення проектних робіт. Очікувана вартість робіт – 30 тис. грн. Фінан-
сування планується з Державного фонду регіонального розвитку.
Проте існують певні обтяження перед початком проектування та
будівництва. У нашому випадку це загроза підтоплення. Значна части-
на території солезаводу, особливо це стосується місця спорудження
свердловин, перебуває під постійною загрозою підтоплення, оскільки
через її територію протікає річка Сівка. Без вирішення цього питання
реалізація нашого проекту буде під га загрозою. Тому міська рада роз-
робила та оплатила проектно-кошторисну документацію вартістю 33
тис. грн на проведення робіт. Для проходження експертизи даного
проекту необхідно провести геологічні дослідження вартістю 50 тис.
грн, які пропонується провести і оплатити з Державного фонду регіо-
нального розвитку.

Завдання 2.3. Буде виконуватися в 2016 році, після завершення проек-
тних робіт та отримання експертних звітів. Станом на сьогодні ми можемо
лише орієнтовно визначити вартість проведення робіт. Необхідне фінансу-
вання буде становити близько 6,4 млн грн (шість мільйонів чотириста тисяч
гривень), з яких 6 млн грн – кошти на проведення заходів по берегоукріп-
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ленню, 400 тис. грн – кошти на будівництво виробничої лінії. Джерела
фінансування наступні: у 2016 році планується отримати з Державного
фонду регіонального розвитку 400 тис. грн, 6 млн грн – з Державного еко-
логічного фонду.

Завдання 3.1. Розробка проекту на спорудження комунального баль-
неологічного комплексу. Проект буде розроблятися спеціалізованою про-
ектною організацією, визначеною на конкурсних умовах. Результат вико-
наного завдання – розроблена проектно-кошторисна документація на
будівництво комунального бальнеологічного комплексу та проведена екс-
пертиза проекту. Орієнтовна вартість робіт – 40 тис. грн. Джерело фінан-
сування – Державний фонд регіонального розвитку. Термін виконання –
липень – жовтень 2015 року.

Завдання 3.2. Будівництво комунального бальнеологічного ком-
плексу та введення в експлуатацію даного об’єкта. Орієнтовна вартість,
визначена експертним шляхом, становить 800 тис. грн. Після погоджен-
ня кошторисно-технічної документації ця сума буде уточнена. Джерела
фінансування: Державний фонд регіонального розвитку – 600 тис. грн,
Долинська міська рада – 200 тис. грн. Термін виконання – 2016 рік.
Результатом реалізації проекту буде споруджений бальнеологічний ком-
плекс з ряду відкритих басейнів, наповнених мінералізованою водою
різної концентрації та температури з використанням соляної ропи
Долинських родовищ.

Завдання 4.1. Підготовка вільних земельних ділянок. Виконанням
даного завдання буде займатися комунальне підприємство «Архітектурно-
планувальним бюро Арка», з яким уже укладена перша угода на проведен-
ня робіт на території колишнього солезаводу площею 3,0 га. Після завер-
шення цього об’єкта буде укладена угода на планування території для
спорудження комунального бальнеологічного комплексу та території під
спорудження відпочинкових комплексів. Загальна вартість робіт по цьому
завданню становить 50 тис. грн, з яких 12 тис. грн буде оплачено КП «До-
лина-Інвест», інші кошти планується отримати з Державного фонду регіо-
нального розвитку.

Завдання 4.2. Проведення промоційної кампанії. Усі заходи цього
завдання будуть реалізовуватися протягом 2016–2017 років і тому на
даний момент детального планування їх не проводилося. Для проведен-
ня заходів планується використання коштів в наступних розмірах: роз-
робка та поширення інформаційних матеріалів у 2016 році – 40 тис. грн;
у 2017 році – 40 тис. грн. З яких: фінансування з Державного фонду
регіонального розвитку – по 20 тис. грн на рік, з бюджету міської ради –
по 20 тис. грн на рік.

68



Очікувані результати

Фінансова сталість

Розглянемо наш проект в контексті сталості результатів. Забезпечення
сталості результатів – одна з основних ідей проекту, яка буде успішно
досягнута. Саме виходячи з пріоритету сталого розвитку, видатки проекту
направлені не на вирішення інфраструктурних питань, які можуть мати
короткочасний ефект, але через певний час мають властивість зношувати-
ся і приходити в негідність, а ще й, крім того, потребують витрат на обслу-
говування. У нашому випадку основні витрати спрямовані на створення
виробничих потужностей здатних генерувати дохід і забезпечувати не тіль-
ки своє утримання, але й приносити додатковий дохід в міський бюджет.
Наголошуємо на тому, що виробничі потужності, споруджені в ході проек-
ту, будуть у комунальній власності.
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Другий об’єкт – демонстраційний бальнеологічний комплекс, спо-
руджений в зоні 3 – біля Долинського ставу. Планові розрахунки для
бальнеологічного комплексу дозволяють припустити можливість обслу-
говувати до 20 000 відвідувачів в сезон, із розрахунку (120 днів сезон з 10-
годинним робочим днем і відвідуваністю 15 осіб в годину) з валовим дохо-
дом близько мільйона гривень, що дозволить вийти на самоокупність і
навіть отримувати невеликий дохід. Але значні фінансові результати не
являються основною метою побудови комплексу. Основна мета споруд-
ження – демонстрація можливостей та привабності інвестування в наше
місто тих інвесторів, які працюють на ринку бальнеології та відпочинку.
Очікуваним результатом проекту є здача в довгострокову оренду або про-
даж під відпочинкові та бальнеологічні комплекси вільних земельних
ділянок (зона 2 карти об’єктів)

Спорудження каскаду комплексів, які будуть використовувати розсо-
ли долинських родовищ і приносити дохід комунальному підприємству,
яке буде здійснювати видобуток цього продукту, збільшення потоку відві-
дувачів, в тому числі і відпочиваючих тривалих періодів, і відповідно
збільшення доходів суб’єктів підприємництва, які обслуговують туристів,
стимулювання місцевого населення до розвитку агросадиб, створення
нових робочих місць, збільшення доходів міського бюджет тощо.

Інстуційна сталість

Весь перебіг проекту, бухгалтерський, юридичний та адміністративний
супровід буде забезпечувати проектна команда комунального підприємства
«Долина-Інвест». Кошти будуть проводитися через рахунки підприємства,
цьому підприємству будуть передані усі матеріальні цінності та документа-
ція, яка буде придбана в ході виконання заходів проекту. Підприємство
«Долина-Інвест» повністю фінансується Долинською міською радою через
відповідну програму (Програма діяльності комунального підприємства
«Долина-Інвест» на 2015 рік). Тому фінансування персоналу даного під-
приємства, який буде опікуватися реалізацією проекту в 2015 році на
загальну суму 21 тис. грн (50% від призначення), треба враховувати як вне-
сок міської ради у співфінансування проекту. Припускаємо, що в наступні
2016 –2017 рр. дане фінансування залишиться на такому ж рівні: 2016 рік –
21 тис. грн, 2017 рік – 21 тис. грн.

Крім проектної команди до реалізації проекту буде залучений спеці-
ально створений дорадчо-консультативний орган – Громадська рада при
міському голові, який складається з 11 осіб (розпорядження голови про
створення Громадської ради). До її складу входять 2 колишніх керівника
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солезаводу, еколог, представники медицини, міський архітектор та п’ять
представників міської ради і депутатського корпусу. На Громадську раду
покладено обов’язок надавати консалтингову допомогу, контролювати
ефективність виконання завдань, надавати їм оцінку а також забезпечува-
ти публічність проведення заходів та висвітлення їх в засобах масової
інформації. Також рада буде організовувати публічні заходи для громади
міста у випадку такої необхідності. Діяльність цього органу окремого
фінансування не потребуватиме.

Політична сталість

Спорудження каскаду комплексів, які будуть використовувати розсо-
ли долинських родовищ і приносити дохід комунальному підприємству,
яке буде здійснювати видобуток цього продукту, збільшення потоку відві-
дувачів, в тому числі і відпочиваючих тривалих періодів, і відповідно
збільшення доходів суб’єктів підприємництва, які обслуговують туристів,
стимулювання місцевого населення до розвитку агросадиб, створення
нових робочих місць, збільшення доходів міського бюджет тощо.

Отже, можна стверджувати, що вплив проекту на життя міської гро-
мади, основної цільової групи проекту буде значним.

Інновація

У нашому проекті передбачено декілька цікавих інноваційних рішень.
Наприклад, стимулювання економічного розвитку та залучення інвесторів
через створення відповідних умов спеціально створеного для цього кому-
нального підприємства. Ми вважаємо, що в Україні не дуже багато випад-
ків, де міська рада через діяльність комунального підприємства створює
передмови для приходу інвестора.

Але основна наша інновація – це використання найновіших науко-
вих розробок в процесі планування створення виробництва. Ми планує-
мо використати такі технологічні рішення, які на даний момент не мають
промислових аналогів в Україні, існуючи лише в демонстраційних науко-
вих розробках. Йдеться про використання нових технологій при вироб-
ництві продукції з насичених соляних розсолів. Основним недоліком
стандартного виробництва продукції з ропи є висока енергозатратність,
яка супроводжує процес випарювання. Великі затрати енергії суттєво
впливали на собівартість продукції і як результат вона ставала неконку-
рентноздатною, що, в свою чергу, призводило до того, що всі місцеві
виробництва, які застосовували технологію випарювання, збанкротували.
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Наприклад, до таких виробництв належали Долинський, Болехівський,
Дрогобицький солевиварювальні заводи. Ми плануємо запровадити такі
технології, які практично не використовують теплової енергії в процесі
кристалізації солі з природних розсолів. Саме з цією метою комунальне
підприємство вже уклало угоду з Державним підприємством «Науково-
дослідний інститут галургії» на створення технології та видачу вихідних
даних на проектування експериментальної установки для одержання солі
з природних розсолів (угода з НДІ). За результатами проведення науково-
технічної роботи буде розроблено технічне завдання на проектування тех-
нологічної лінії. Наступним кроком буде проектування виробництва, а в
2016 році буде побудоване інноваційне виробництво.

ПЛАН ГРАФІК
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Ïåð³îä 
âèêîíàííÿ Çàõ³ä

Äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ,
òèñ. ãðí

Ïåðåäáà÷åíî
ÄÔÐÐ

Ïåðåäáà÷åíî
ì³ñöåâèì 
áþäæåòîì

2015 Ï³âð³÷÷ÿ 2 ²íñòèòóö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ðåà-
ë³çàö³¿ ïðîåêòó 0 0

2015 Ï³âð³÷÷ÿ 2

Çàâäàííÿ 1.1. Ïðîâåäåííÿ ã³ä-
ðîëîã³÷íî-ãåîëîã³÷íèõ ïîøóêî-
âèõ ðîá³ò, áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí
äëÿ ðîïè òà âîäè

70000 0

2015 Ï³âð³÷÷ÿ 2
Çàâäàííÿ 1.2. Êîìïëåêñ çàõîä³â
ïî îòðèìàííþ ñïåöäîçâîëó íà
âèêîðèñòàííÿ íàäð

50000 0

2015 Ï³âð³÷÷ÿ 2
Çàâäàííÿ 2.1. Ñòâîðåííÿ òåõíî-
ëîã³¿ òà ôîðìóâàííÿ òåõí³÷íîãî
çàâäàííÿ íà ïðîåêòóâàííÿ

0 0

2015 Ï³âð³÷÷ÿ 2 Çàâäàííÿ 2.2. Îïëàòà ãåîëîã³÷íèõ
äîñë³äæåíü ïî áåðåãîâ³é ë³í³¿ 50000 0

2015 Ï³âð³÷÷ÿ 2 Çàâäàííÿ 2.2. Ïðîåêòí³ ðîáîòè
ïî âèðîáíèöòâó 30000 0

2015 Ï³âð³÷÷ÿ 2
Çàâäàííÿ 3.1. Ïðîåêò³ ðîáîòè
ïî ñïîðóäæåííþ áàëüíåîëîã³÷-
íîãî êîìïëåêñó

40000 0

2015 Ï³âð³÷÷ÿ 2
Çàâäàííÿ 4.1. Äåòàëüíå ïëàíó-
âàííÿ òåðèòîð³¿, ÿê³ âõîäÿòü â
ïðîåêò.

38000 0
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Ïåð³îä 
âèêîíàííÿ Çàõ³ä

Äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ,
òèñ. ãðí

Ïåðåäáà÷åíî
ÄÔÐÐ

Ïåðåäáà÷åíî
ì³ñöåâèì 
áþäæåòîì

2016 Ï³âð³÷÷ÿ 1 ²íñòèòóö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ðåà-
ë³çàö³¿ ïðîåêòó 0 0

2016 Ï³âð³÷÷ÿ 1 Áóä³âíèöòâî áàëüíåîëîã³÷íîãî
êîìïëåêñó 300000 100000

2016 Ï³âð³÷÷ÿ 1
Áóä³âíèöòâî âèðîáíèöòâà ïî
âèãîòîâëåííþ ïðîäóêö³¿ ç
ñîëÿíî¿ ðîïè

200000 0

2016 Ï³âð³÷÷ÿ 2 ²íñòèòóö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ðåà-
ë³çàö³¿ ïðîåêòó 0 0

2016 Ï³âð³÷÷ÿ 2 Áóä³âíèöòâî áàëüíåîëîã³÷íîãî
êîìïëåêñó 300000 100000

2016 Ï³âð³÷÷ÿ 2
Áóä³âíèöòâî âèðîáíèöòâà ïî
âèãîòîâëåííþ ïðîäóêö³¿ ç
ñîëÿíî¿ ðîïè

200000 0

2016 Ï³âð³÷÷ÿ 2 Ïðîìîö³éí³ çàõîäè 20000 20000

2017 Ï³âð³÷÷ÿ 1 ²íñòèòóö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ðåà-
ë³çàö³¿ ïðîåêòó 0 0

2017 Ï³âð³÷÷ÿ 1 Ïðîìîö³éí³ çàõîäè 10000 10000

2017 Ï³âð³÷÷ÿ 2 ²íñòèòóö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ðåà-
ë³çàö³¿ ïðîåêòó 0 0

2017 Ï³âð³÷÷ÿ 2 Ïðîìîö³éí³ çàõîäè 10000 10000

Íàéìåíóâàííÿ çàõîäó Çàãàëüíà
âàðò³ñòü

Äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ, 
òèñ. ãðí

ÄÔÐÐ
áþäæåò

Ì³ñöåâèé
áþäæåò

Êîøòè
ïàðòíåð³â

Óïðàâë³íñüê³ âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç
âèêîíàííÿì ïðîåêòó 63 0 0 21

Ïðîâåäåííÿ ã³äðîëîã³÷íî-ãåîëîã³÷-
íèõ ïîøóêîâèõ ðîá³ò, áóð³ííÿ òà
îáëàøòóâàííÿ 2-õ ñâåðäëîâèí (äëÿ
ðîïè ³ âîäè)

100 70 0 30
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Íàéìåíóâàííÿ çàõîäó Çàãàëüíà
âàðò³ñòü

Äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ, 
òèñ. ãðí

ÄÔÐÐ
áþäæåò

Ì³ñöåâèé
áþäæåò

Êîøòè
ïàðòíåð³â

Âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç îòðèìàííÿì
ñïåöäîçâîëó íà âèêîðèñòàííÿ íàäð 62 50 0 12

Âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì
íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ðîáîòè ïî ñòâî-
ðåííþ òåõíîëîã³¿ òà ôîðìóâàííþ
òåõí³÷íîãî çàâäàííÿ íà ïðîåêòóâàííÿ

12 0 0 12

Îïëàòà ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íèõ
âèøóêóâàíü ïî âèâ÷åííþ ãåîëîã³÷-
íî¿ áóäîâè ´ðóíòó äëÿ ïðîåêòóâàí-
íÿ áåðåãîóêð³ïëåííÿ ð³÷êè Ñ³âêà

50 50 0 0

Îïëàòà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿
äîêóìåíòàö³¿ ïðî ïðîåêòóâàííþ
âèðîáíè÷î¿ ë³í³¿ ïî âèãîòîâëåííþ
ïðîäóêö³¿ ç ñîëÿíî¿ ðîïè

30 30 0 0

Îïëàòà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿
äîêóìåíòàö³¿ ïî áóä³âíèöòâó áàëü-
íåîëîã³÷íîãî êîìïëåêñó

40 40 0 0

Îïëàòà ïîñëóã ïî ïðîâåäåííþ
äåòàëüíîãî ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³¿ 50 38 0 12

Áóä³âíèöòâî âèðîáíè÷î¿ ë³í³¿ ïî âèãî-
òîâëåííþ ïðîäóêö³¿ ç ñîëÿíî¿ ðîïè 400 0 0 0

Áóä³âíèöòâî áàëüíåîëîã³÷íîãî
êîìïëåêñó 800 0 0 0

Âèãîòîâëåííÿ ïðîìîö³éíî¿ ïðîäóê-
ö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ïðîìîçàõîä³â 80 0 0 0

Íàéìåíóâàííÿ çàõîäó Çàãàëüíà
âàðò³ñòü

Äæåðåëà
ô³íàíñóâàííÿ,

òèñ. ãðí
ÄÔÐÐ 

áþäæåò

1. Âèäàòêè ñïîæèâàííÿ: 317

Óïðàâë³íñüê³ âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì ïðîåêòó 63 0

Âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç îòðèìàííÿì ñïåöäîçâîëó íà
âèêîðèñòàííÿ íàäð 62 50



Очікувані джерела фінансування 
БЮДЖЕТНА ФОРМА 3

75

Íàéìåíóâàííÿ çàõîäó Çàãàëüíà
âàðò³ñòü

Äæåðåëà
ô³íàíñóâàííÿ,

òèñ. ãðí
ÄÔÐÐ 

áþäæåò
Âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì íàóêîâî-òåõí³÷íî¿
ðîáîòè ïî ñòâîðåííþ òåõíîëîã³¿ òà ôîðìóâàííþ
òåõí³÷íîãî çàâäàííÿ íà ïðîåêòóâàííÿ

12 0

Îïëàòà ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íèõ âèøóêóâàíü ïî
âèâ÷åííþ ãåîëîã³÷íî¿ áóäîâè ´ðóíòó äëÿ ïðîåêòó-
âàííÿ áåðåãîóêð³ïëåííÿ ð³÷êè Ñ³âêà

50 50

Îïëàòà ïîñëóã ïî ïðîâåäåííþ äåòàëüíîãî ïëàíó-
âàííÿ òåðèòîð³¿ 50 38

Âèãîòîâëåííÿ ïðîìîö³éíî¿ ïðîäóêö³¿ òà ïðîâåäåí-
íÿ ïðîìîçàõîä³â 80 0

2. Âèäàòêè ðîçâèòêó: 1370 140

Ïðîâåäåííÿ ã³äðîëîã³÷íî-ãåîëîã³÷íèõ ïîøóêîâèõ
ðîá³ò, áóð³ííÿ òà îáëàøòóâàííÿ 2-õ ñâåðäëîâèí
(äëÿ ðîïè ³ âîäè)

100 70

Îïëàòà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïðî
ïðîåêòóâàííþ âèðîáíè÷î¿ ë³í³¿ ïî âèãîòîâëåííþ
ïðîäóêö³¿ ç ñîëÿíî¿ ðîïè

30 30

Îïëàòà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïî
áóä³âíèöòâó áàëüíåîëîã³÷íîãî êîìïëåêñó 40 40

Áóä³âíèöòâî âèðîáíè÷î¿ ë³í³¿ ïî âèãîòîâëåííþ
ïðîäóêö³¿ ç ñîëÿíî¿ ðîïè 400 0

Áóä³âíèöòâî áàëüíåîëîã³÷íîãî êîìïëåêñó 800 0

Äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ Ñóìà, òèñ. ãðí % çàãàëüíî¿ âàðòîñò³

ÄÔÐÐ 1318 78,13

Áþäæåò çàÿâíèêà 240 14.23

Áþäæåò ïàðòíåð³â 129 7,65
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