


Наша громада стала партнером програми 
DOBRE «Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність», і цього року ми  
вперше розробили інноваційний для нашої 
громади документ - «Бюджет для громадян» на 
2021 рік, який ви зараз тримаєте в руках. 

У такій яскравій формі ми розповідаємо 
про бюджет нашої громади зрозумілою мовою, 
щоб кожен житель отримав інформацію 
про головний документ громади, а саме: з 
яких джерел наповнюється бюджет і на що 
витрачається. 

Маємо сподівання, що «Бюджет для 
громадян» допоможе не тільки розібратись у 
складних бюджетних питаннях, а й залучити 
активне населення нашої громади до прийняття 
рішень та сприятиме зростанню ефективності 
бюджетних витрат відповідно до потреб 
жителів громади.  

З повагою,
голова громади 
Марія Нікорич.

Бюджет для громадян – це спрощена, позбавлена технічної мови інформація про бюджет 
територіальної громади (місцевий бюджет). Бюджет для громадян доповнюється візуалізацією, щоб 
полегшити розуміння фінансових показників та даних.

Основна мета бюджету для громадян – зробити складну, специфічну та технічну інформацію 
про місцевий бюджет доступною для розуміння широким колом осіб.

Бюджет для громадян допомагає кожному 
жителю територіальної громади зрозуміти 
бюджет своєї громади, побачити своє місце в 
бюджетному процесі, усвідомити, що бюджет 
територіальної громади формується з коштів 
платників податків, а самі кошти в бюджеті 
не з’являються нізвідки та не витрачаються 
керівництвом громади та депутатами місцевої 
ради на власний розсуд.

Разом з тим, бюджет для громадян 
допомагає побачити можливості для впливу 
на формування та витрачання бюджету 
територіальної громади. 

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ 
НОВОСЕЛИЦЬКОЇ ГРОМАДИ!

ЩО ТАКЕ БЮДЖЕТ 
ДЛЯ ГРОМАДЯН?
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БЮДЖЕТНА ТЕРМІНОЛОГІЯ01.

МІСЦЕВИЙ 
БЮДЖЕТ 

фінансовий план територіальної громади, в якому визначаються джерела і 
прогнозні показники надходжень коштів та на що саме вони витрачатимуться. 
Бюджет територіальної громади формується та витрачається відповідно до 
процедур, вимог, правил, визначених Бюджетним кодексом України. А це 
означає, що законом чітко визначено, яким чином і за рахунок чого формується 
місцевий бюджет, а також на що саме і як можуть витрачатися кошти місцевого 
бюджету. Бюджет територіальної громади затверджується щорічно місцевою 
радою на відповідній сесії. Також місцева рада може вносити у разі потреби 
зміни до бюджету територіальної громади.

БЮДЖЕТНІ 
КОШТИ 

це належні відповідно до законодавства надходження і витрати місцевого 
бюджету.

ДОХОДИ 
БЮДЖЕТУ

це надходження до бюджету. В територіальній громаді справляються 
податки і збори, частина яких надходить до бюджету. Також можуть бути і 
неподаткові надходження, як от: кошти, отримані за рахунок оплати надання 
адміністративних послуг або зароблені бюджетними установами; кошти, які 
передаються в місцевий бюджет з Державного бюджету або інших місцевих 
бюджетів (див. Трансферти).

ВИДАТКИ 
БЮДЖЕТУ

кошти, що витрачаються на здійснення програм та заходів, передбачених 
відповідним місцевим бюджетом. Видатки можуть бути поточні та капітальні. 
Поточні спрямовують на виплату зарплат, оплату комунальних послуг тощо, а 
капітальні – на будівництво, ремонт, придбання техніки й обладнання тощо.

ТРАНСФЕРТИ кошти, які передаються з бюджетів інших рівнів до бюджету територіальної 
громади. Трансферти можуть бути у вигляді дотацій чи субвенцій.

СУБВЕНЦІЇ кошти, які передаються з бюджету іншого рівня (Державного, обласного, 
районного бюджету, бюджету іншої територіальної громади) до місцевого 
бюджету територіальної громади на певну мету. Ці кошти можна витрачати 
лише за визначеним призначенням. Приклади субвенцій: субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних 
проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери, освітня субвенція 
з державного бюджету місцевим бюджетам, субвенція з місцевого бюджету 
однієї територіальної громади іншій територіальній громаді на забезпечення 
надання соціальних послуг певній категорії громадян. 

ДОТАЦІЇ це своєрідна доплата з державного бюджету задля збалансування бюджетів 
нижчих рівнів, або іншими словами, на вирівнювання доходної спроможності 
бюджету, який отримує такі кошти.

ЗАГАЛЬНИЙ 
ФОНД 

 кошти, які витрачаються на  надання послуг населенню (освітніх, медичних 
тощо). Наприклад, з нього фінансують виплату заробітної плати в комунальних 
закладах та установах, освіту (дитячі садки, школи, позашкільні заклади), культуру 
(будинки культури, клуби, бібліотеки, музеї), медицину (ФАПи, амбулаторії, 
лікарні), соціальний захист, фізичну культуру і спорт (дитячо-юнацькі спортивні 
школи, заходи та змагання різного характеру).

СПЕЦІАЛЬНИЙ 
ФОНД

кошти, які також спрямовуються на фінансування надання різного виду послуг 
в територіальній громаді, але з однією суттєвою відмінністю – джерела їх 
надходження чітко визначені і вони мають витрачатися на конкретні цілі і за 
визначеними напрямами використання. До спеціального фонду, наприклад, 
зараховуються надходження від програм міжнародної технічної допомоги, або 
власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевого 
бюджету, інші власні надходжень територіальної громади.

БЮДЖЕТ 
РОЗВИТКУ 

кошти, які витрачаються на капітальне будівництво, втілення масштабних 
проєктів, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної 
сфери і житлово-комунального господарства тощо. Тобто на будівництво, 
модернізацію та ремонт доріг, шкіл, садочків, амбулаторій, клубів.
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БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ02.

СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ 

Прогноз бюджету розраховується на три роки – плановий (той, на який плануємо бюджет) і два наступні 
роки. Ці наступні роки називають прогнозними. Прогноз робиться для того, щоб розуміти, які податки та 
скільки їх буде збиратися в наступні три роки, а також на які цілі витрачатимуться гроші із зібраних податків. 
Прогноз оприлюднюється на сайті ради, до 1 вересня затверджується на виконкомі та передається на роз-
гляд відповідній місцевій раді.

СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ
На цій стадії загальнодержавні органи подають розрахунки міжбюджетних трансфертів. Місцеві органи 
влади разом з розпорядниками бюджетних коштів, наприклад, відділом освіти, розробляють та подають 
бюджетні запити. На основі поданих розрахунків міжбюджетних трансфертів та бюджетних запитів відбу-
вається розробка проєкту рішення про місцевий бюджет. Підготовлений попередній проєкт бюджету опри-
люднюється на сайті ради. 

РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ 

Попередній проєкт рішення про бюджет обговорюється та затверджується на засіданні постійної комісії 
місцевої ради, яка відповідає за питання бюджету. Далі проєкт рішення передається на розгляд виконавчого 
комітету. Після цього проєкт бюджету розглядається та затверджується на сесії місцевої ради. Рішення про 
затвердження бюджету приймається не пізніше ніж 25 грудня. Після прийняття, рішення і бюджет оприлюд-
нюються на сайті ради.

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
Саме на цьому етапі здійснюються всі витрати та збираються всі податки. Крім цього, під час виконання 
бюджету може виникати необхідність внесення змін до нього. Усі зміни проходять окрему процедуру – від 
розгляду бюджетною комісією ради і до затвердження на сесії ради. Також законодавством встановлено 
обов’язок щоквартального звітування про виконання бюджету, що передбачає затвердження квартальних 
звітів окремими рішеннями ради по завершенню кожного кварталу.

ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
По завершенню року, для якого виконувався бюджет, розпочинається підготовка звіту про виконання бю-
джету за рік. Звіт проходить усю процедуру розгляду та затвердження в усіх інстанціях, яка завершується 
розглядом та затвердженням рішення місцевою радою. Затверджений звіт оприлюднюється на сайті ради. 
Крім цього, бюджетне законодавство встановлює обов’язкову вимогу проведення публічного звітування про 
виконання бюджету. Публічне представлення звіту про виконання бюджету має відбутися не пізніше 20 бе-
резня наступного року. Місцева рада повинна широко анонсувати захід, на якому буде представлений звіт 
про виконання бюджету, та запрошувати громадськість відвідати його.

ОСНОВНІ ЕТАПИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

БЮДЖЕТ – це ключовий інструмент управління 
територіальною громадою, а також її розвитку 
відповідно до визначених пріоритетів та цілей. 
Діяльність органу місцевого самоврядування з одним 
бюджетом на один бюджетний період (один рік) 
охоплює час від формування місцевого бюджету до 
звітування про результати його виконання. Зазвичай 
ця діяльність триває довше одного календарного року 
(тобто довше, ніж сам бюджетний період). Така діяльність 

протягом визначеного часу становить бюджетний цикл, 
який можна поділити на 5 стадій: складання прогнозу 
бюджету, складання проєкту бюджету, розгляд проєкту 
бюджету та його затвердження, реалізація прийнятого 
бюджету і, насамкінець, звітування про результати 
виконання бюджету за рік. Один бюджетний цикл займає 
більше ніж півтора календарних роки. Завершення 
одного бюджетного циклу фактично накладається на 
початок вже наступного бюджетного циклу.

1

2

3

4

5

4



ЯК МОЖНА ВПЛИВАТИ НА 
БЮДЖЕТ СВОЄЇ ГРОМАДИ

СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ

Січень -20 березня 

Вже по завершенню календарного 
року розпочинається етап звітування 
про виконання бюджету за рік. 

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ: 

• Взяти участь в обговоренні звіту 
про виконання бюджету під час 
його публічного представлення; 

• Відвідати сесію, на якій звіт про ви-
конання бюджету затверджується; 

• Ініціювати громадський аудит ви-
конаного бюджету: як по окремих 
напрямках (наприклад, щодо ген-
дерної орієнтованості чи освіти), 
так і всього бюджету в цілому. 

ЗВІТУВАННЯ

Січень – 20 березня

В цей час відбуваються закупівлі, фі-
нансується робота бюджетних установ 
і організацій, збираються податки. За 
потреби вносяться зміни до бюджету. 

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ: 

• Подати проєкт на конкурс «Бюдже-
ту участі». Брати участь в кампаніях 
агітації за проєкти бюджету участі 
та голосувати за проєкти бюджету 
участі; 

• Ініціювати громадський моніторинг 
виконання бюджету; 

• Відвідувати засідання бюджетної 
комісії та сесій міської ради, на 
яких розглядаються бюджетні пи-
тання.  

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Липень-вересень

У цей час відбувається складання 
прогнозу бюджету на наступні 3 роки 

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ: 

• Подавати пропозиції до прогнозу 
бюджету в управління та відділи 
– звичайним листом, надісланим 
поштою, чи електронною поштою; 

• Подавати пропозиції безпосе-
редньо до фінвідділу – контакти 
дивіться в кінці цього документу; 
Місцева рада також сама може 
організувати процес збору пропо-
зицій до прогнозу бюджету від гро-
мадян через ЦНАП чи під час захо-
дів, у місцях масового збору людей; 

• Брати участь в експертних 
групах, дорадчих органах, на-
приклад, з питань врахування 
прогнозом довгострокових інф-
раструктурних проєктів.

СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ

Травень-жовтень

В цей час відбувається складання бю-
джету на наступний рік. 

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ: 

• Подавати пропозиції до бюджету 
депутатам; 

• Подавати пропозиції безпосеред-
ньо до місцевої ради; 

• Місцева рада також сама може ор-
ганізувати процес збору пропози-
цій до бюджету від громадян; 

• Брати участь в експертних групах, 
дорадчих органах, наприклад, з пи-
тань врахування бюджетом гендер-
них аспектів.  

РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ

Листопад-25 грудня

В цей час попередній проєкт прохо-
дить узгодження та обговорення, під 
час кожного з яких до бюджету можуть 
вноситись певні незначні зміни. 

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ: 

• Взяти участь в бюджетних слухан-
нях та висловлювати свої пропози-
ції до проєкту бюджету. Слухання 
може ініціювати рада або громадя-
ни самостійно; 

• Відвідувати засідання бюджетної 
комісії, виконавчого комітету та се-
сії ради; 

• Допомагати фінансистам у створен-
ні Бюджету для громадян; 

• Сприяти поширенню прийнятого 
рішення про бюджет, а також Бю-
джету для громадян – розповсю-
джувати ці документи електронно, 
обговорювати їх з колегами чи зна-
йомими. 
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НА ЧОМУ ЗАСНОВАНО 
БЮДЖЕТ НАШОЇ ГРОМАДИ03.

Будь-який бюджет не створюється у вакуумі. 
Основою для складання бюджету є стан соціально-
економічного розвитку громади. Окрім того, бюджет 
є інструментом досягнення стратегічних цілей, які 
визначила для себе громада. 

Стратегічні цілі розвитку громади та соціально-
економічний стан громади і є основою, на якій 
формується бюджет. 

НАША ГРОМАДА ЗАРАЗ НАСЕЛЕННЯ  НОВОСЕЛИЦЬКОЇ  ГРОМАДИ

Загальна чисельність

28402
осіб

Щільність населення - 

129осіб/км2

Жінки 15142 осіб
(53 % до загальної 
кількості населення)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
НАШОЇ ГРОМАДИ

РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ: 

47+53+M
ОСІБ ЗА ВІКОМ

ЗА СТАТТЮ: 

Чоловіки 13260 осіб
(47% до загальної 
кількості населення)47%

53%

Міське 7566 осіб
(26,6 % до загальної 
кількості населення)

Сільське 20836 осіб
(73,4 % до загальної 
кількості населення)

ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ 

73+27+M26.6%

73,4%

30+4+55+3+2+5+1+M6
+3+9+61+21+M

5,2%

1,6%

12,1% 

58,3% 22,8%
від 18 до 60 р.  

16821 осіб

старші 60 р.  
6597 осіб

від 0 до 5 р.  
1492 осіб

від 6 до 17 р. 
3492 осіб

від 5 до 6 р.  
464 осіб

36%

0,77% 62%

0,16% 

0,028%1,09%

0,09%

українці
10200 осіб

румуни
220 осіб

молдовани
17589 осіб

євреї
47 осіб

поляки
8 осіб

росіяни
311 осіб

інші
27 осіб

6



Сучасні вулиці та дороги  є надзвичайно 
важливими для розвитку Новоселицької 
громади. 
Через територію Новоселицької громади 
проходить: 
дві дороги національного значення Н-10 (Стрий 
– Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига); 
Н-03 (Житомир-Чернівці) 

дві – територіального значення: 
Т-2606 (Новоселиця – Маршинці – Герца – КПП 
«Дяківці»), 
Т-2603 (Чернівці – Недобоївці – Хотин); 
8 доріг обласного значення та дороги місцевого 
значення. 

АВТОШЛЯХИ

ДЕРЖАВНІ РЕГІОНАЛЬНІ МІСЦЕВІ (КОМУНАЛЬНІ)

Протяжність в т.ч. з твердим 
покриття Протяжність в т.ч. з твердим 

покриття 
Кількість 
вулиць 

в т.ч. з твердим 
покриття 

29 км 29 км 6,7 км 6,7 км 503 237, 862 км
Протяжність
333,526 км

ПОТОЧНИЙ СТАН
відповідають 
нормативам 

20,5 км

потребують 
ремонту 

20,5 км

відповідають 
нормативам 

3,7 км

потребують 
ремонту

 3 км

відповідають 
нормативам 

275,16 км

потребують 
ремонту 

58,366 км

Є наявне сполучення між 
населеними пунктами громади, 
маршрутні автобуси здійснюють 
рейси щоденно.

Пряме сполучення з обласним центром з районним центром ритмічність /
кількість рейсів

Автомобільним 
транспортом 29,6 км 29,6 км щоденно / 25 рейсів

Залізничним
транспортом 25  км 25  км щоденно / 6 рейсів

ЗАЛІЗНИЧНА
КОЛІЯ

В громаді є
2 зупинки: Лігучени м. Новоселиці11 км

протяжність

кількість 
рейсів

6
на день

21
Зупинки
громадського
транспорту
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Лікарні

НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ: 

Школи громади: 13 Дитячі садки громади: 5

МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ ГРОМАДИ: 

Фельдшерсько-
акушерські пункти

Амбулаторії загальної
практики сімейної медицини

потужність 
ліжок/

відвідувачів

10

1

3

кількість 
середнього 

та молодшого 
персоналу

32

кількість 
середнього 

та молодшого 
персоналу

243

кількість 
середнього 

та молодшого 
персоналу

3
кількість 
лікарів

19

кількість 
лікарів

79

448

потужність 
ліжок/

відвідувачів

235/
165720
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ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ 
НАШУ ГРОМАДУ 04.

Основним пріоритетом нашої громади є 
економічне зростання та створення комфортних умов проживання та праці для всіх наших жителів. 

До цієї мети ми рухаємося впевненими кроками, реалізуючи Стратегію розвитку громади та визначивши 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ:  

Дитячі садки громади: 5

1
Економічне зростання громади 

через підтримку розвитку 
бізнесу, залучення інвестицій та 

транскордонну співпрацю.

Створення розвинутої,  
енергоефективної,  доступної  

інфраструктури задля  
комфортного та безпечного 
проживання мешканців та 

мешканок громади.

Надання якісних і доступних 
послуг відповідно до потреб 

мешканців та мешканок громади у 
сфері освіти, медицини, культури, 
спорту і туризму, громада дружня 

до довкілля.

2 3

БЮДЖЕТ Новоселицької 
міської ради наповнюється 
від фінансових надходжень 
держави (трансфертів), а 
також власних доходів, до 
яких відносяться податки, 
в тому числі податок на 
доходи від фізичних осіб та 
неподаткові надходження 
(адміністративні збори, 

платежі, державне мито, всі 
надходження від штрафів та 
фінансових санкцій). 
Саме бюджетні надходження 
(трансферти) становлять 
більшу частину нашого 
бюджету - 61,2 % від 
загального обсягу міського 
бюджету. 61+39+M61,2%

бюджетні 
надходження

ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ
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НАЙБІЛЬШИМИ БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ Є:

• ТОВ «ФІОРД» 

• ДП «М’ясо Буковини» 
ВАТ «Новоселицький 
птахокомбінат» 

• ДП «Рокитне»

• АПОП «ЗОЛОТИЙ КОЛОС» 

• ПрАТ «Агроспецмонтаж»

• ФГ «НИВА-АВК» 
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ДОХОДИ БЮДЖЕТУ05.

Базова дотація 30 341,0

Освітня субвенція 93 811,7

Додаткова дотація на утримання 
закладів освіти та охорони здоров’я 

2 065,0

Субвенція на утримання КУ 
«Новоселицький інклюзивно-
ресурсний центр»

2 173,1

Субвенція на надання державної 
підтримки особам з особливими 
освітніми потребами

518,4

Інші субвенції з місцевого бюджету 4 681,6

Субвенція на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів 
у системі охорони здоров’я 
(забезпечення хворих на цукровий 
діабет препаратами інсуліну)

2 199,0

НА 2021 РІК СТАНОВЛЯТЬ

ТРАНСФЕРТИ 135 789,8 тис. грн
(гроші, що отримує громада від держави).

ВЛАСНІ ДОХОДИ 86 025,0 тис. грн

221 млн. 814 тис. 800 грн.

60+36+4+M ТРАНСФЕРТИ 
(гроші, що отримує громада від держави)

135 789,8 тис. грн

ВЛАСНІ ДОХОДИ
86 025,0 тис. грн:

Податкові надходження
78 965,0 тис.грн

Неподаткові надходження
7 060,0 тис.грн

Податкові надходження (всього) 78 965,0

Податок на доходи фізичних осіб 50 455,5

Податок на прибуток підприємств 85,0

Акцизний податок 5 000,0

Рентна плата 42,5

Податок на майно 11 257,0

Єдиий податок 12 022,0

Збір за місця для паркування 6,0

Туристичний збір 12,0

Екологічний податок 85,0

Інші 0,0

Неподаткові надходження (всього) 7 060,0

Доходи від власності та 
підприємницької діяльності

87,0

Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної 
господарської діяльності

3 533,0

Власні надходження бюджетних 
установ

3 440,0

Інші 0,0

Доходи від операцій з капіталом 
(всього)

0

Надходження від продажу основного 
капіталу

0

Надходження від продажу землі і 
нематеріальних активів

0
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Всього 
видатків: 

221 814,8
 тис. грн

КУДИ ЙДУТЬ ГРОШІ
З БЮДЖЕТУ06.

Основні напрямки, на які кошті спрямовуються з місцевого бюджету, – це освіта, медичні установи, 
ЖКГ та благоустрій, утримання місцевої влади, а також сфера культури.

ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ ЗА ГАЛУЗЯМИ       (тис. грн)

Освіта
169 809,8

Управління 
громадою

27 036,4

Охорона 
здоров’я

6 744,0

Житлово-
комунальне 

господарство
6 002,4

Економічна 
діяльність

75,0

Інші 
видатки

1 778,3

Культура і 
мистецтво
5 894,7

Фізична 
культура           
і спорт

3 434,3

Соціальний захист 
та соціальне 

забезпечення
1 039,9

НАЙБІЛЬШІ ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ        тис. грн 

Освіта всього: 169 809,8
  з них на оплату праці 125 767,7
  з них на оплату енергоносіїв 7 763,8
  з них інші видатки 36 278,3
Охорона здоров'я всього: 6 744,0
  з них на оплату праці
  з них на оплату енергоносіїв 3 625,0
  з них інші видатки 3 119,0
Управління громадою всього: 27 036,4
  з них на оплату праці 21 122,1
  з них на оплату енергоносіїв 957,3
  з них інші видатки 4 957,0
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ВИДАТКИ НА ОСВІТУ       

всього
видатків

на заклад

видатки на 
одного учня

30,0
тис.грн

16 338,0
тис.грн

544

Новоселицька
гімназія

кількість 
учнів

всього
видатків

на заклад

видатки на 
одного учня

49,9
тис.грн

12 132,7
тис.грн

243

Новоселицький
ліцей

кількість 
учнів

всього
видатків

на заклад

видатки на 
одного учня

30,50
тис.грн

19 296,9
тис.грн

633

Новоселицька ЗОШ 
№3 - опорний заклад

кількість 
учнів

всього
видатків

на заклад

видатки на 
одного учня

33,2
тис.грн

12 380,5
тис.грн

373

Динівецький
НВК

кількість 
учнів

всього
видатків

на заклад

видатки на 
одного учня

58,6
тис.грн

5 804,9
тис.грн

99

Довжоцький
НВК

кількість 
учнів

всього
видатків

на заклад

видатки на 
одного учня

50,8
тис.грн

5 586,8
тис.грн

110

Малинівська
ЗОШ

кількість 
учнів

всього
видатків

на заклад

видатки на 
одного учня

58,0
тис.грн

3 596,7
тис.грн

62

Берестянський
НВК

кількість 
учнів

всього
видатків

на заклад

видатки на 
одного учня

40,7
тис.грн

6 794,1
тис.грн

167

Зеленогайська
ЗОШ

кількість 
учнів

всього
видатків

на заклад

видатки на 
одного учня

31,6
тис.грн

11 738,2
тис.грн

371

Маршинецький
НВК

кількість 
учнів

всього
видатків

на заклад

видатки на 
одного учня

32,9
тис.грн

8 412,4
тис.грн

256

Рокитненська
ЗОШ

кількість 
учнів

всього
видатків

на заклад

видатки на 
одного учня

45,0
тис.грн

5 934,6
тис.грн

132

Слобідський
НВК

кількість 
учнів

всього
видатків

на заклад

видатки на 
одного учня

47,1
тис.грн

5 089,0
тис.грн

108

Рингацький
НВК

кількість 
учнів

всього
видатків

на заклад

видатки на 
одного учня

40,5
тис.грн

23 869,3
тис.грн

589

Котелівський НВК - 
опорний заклад

кількість 
учнів

всього
видатків

на заклад

видатки на 
одного учня

28,1
тис.грн

9 019,9
тис.грн

321

ДНЗ №1 «Дзвіночок» 
м. Новоселиця

кількість 
учнів

всього
видатків

на заклад

видатки на 
одного учня

33,0
тис.грн

4 328,3
тис.грн

131

ДНЗ №2 «Ясне сонечко» 
м. Новоселиця

кількість 
учнів

всього
видатків

на заклад

видатки на 
одного учня

31,5
тис.грн

1 635,6
тис.грн

52

ДНЗ «Мугурел» 
с. Рокитне

кількість 
учнів

всього
видатків

на заклад

видатки на 
одного учня

44,9
тис.грн

2 649,1
тис.грн

59

ДНЗ «Віночок» 
с. Зелений Гай

кількість 
учнів

всього
видатків

на заклад

видатки на 
одного учня

51,4
тис.грн

822,2
тис.грн

16

ДНЗ 
с. Малинівка

кількість 
учнів

всього
видатків

на заклад

видатки на 
одного учня

13,3
тис.грн

984,0
тис.грн

74

КУ «Новоселицька 
художня школа»

кількість 
учнів

всього
видатків

на заклад

видатки на 
одного учня

18,3
тис.грн

5 137,5
тис.грн

281

КУ «Новоселицька музична 
школа ім. М. Мозгового»

кількість 
учнів

всього видатків
на заклад

видатки на 
одного учня

39,8
тис.грн4266кількість 

учнівВсього: 169 809,80
тис.грн

(КЗ «Центр позашкільної освіти», КУ «Новоселицький 
інклюзивно-ресурсний центр», КУ «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників», відділ освіти)

всього 
видатків

на заклад

8 259,1
тис.грн

інші 
заклади 

освіти
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БЮДЖЕТ
РОЗВИТКУ ГРОМАДИ07.

Важливою складовою місцевого бюджету є бюджет 
розвитку, завдяки якому в громаді реалізуються 
інвестиційні, інфраструктурні проєкти. Ці кошти 
переважно спрямовуються на капітальний ремонт, 
розбудову та реконструкцію об’єктів місцевої соціально-
культурної сфери та житлово-комунального господарства 
і формують місцеву інфраструктуру Новоселицької 
громади.

Новоселицька МТГ  має певний досвід у міжнародній 
співпраці. На даний час підписані угоди про співпрацю 
з 7 містами різних держав. Результатом такої співпраці 
у 2020 році стала участь у Програмі територіального 

співробітництва країн Східного Партнерства «Румунія 
– Україна 2014-2020». Під час реалізації проєкту 
«Транскордонне співробітництво пожежно-рятувальних 
служб» придбано спеціалізований пожежно-
рятувальний автомобіль та спеціальне допоміжне 
обладнання для покращення спроможності пожежно-
рятувальних служб реагувати на надзвичайні ситуації, 
спричинені стихійними та техногенними катастрофами 
(пожежами).

В рамках проєкту Новоселицька міська рада отримала 2 
млн 731 тис. 773 грн. Сума  співфінансування становить 
480 тис. 562 грн. 

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ         Розмір фінансування в 2021 р. тис. грн. 

Капітальний 
ремонт харчоблоку 

Котелівського 
навчально-виховного 
комплексу-опорного 

закладу

462,0

Придбання ігрового 
майданчика в с. Берестя

50,0

Виконання заходів, 
спрямованих на забез-

печення якісної, сучасної 
та доступної загальної 
середньої освіти «Нова 

українська школа»

1570,0

Капітальний ремонт 
туалетних приміщень  

Новоселицького ліцею

220,0

Придбання ігрового 
майданчика в с. Довжок

50,0

Капітальний ремонт 
туалетних приміщень 

будівлі початкової школи 
Слобідського навчально-

виховного комплексу

260,3

Реконструкція котельні 
та системи опалення в 
загальноосвітній школі 
– опорному закладі по 

пров. Шкільному, 5 
в м. Новоселиця

500,0

Капітальний ремонт 
спортивного майданчика 
с.  Маршинці з облашту-
ванням універсального 

спортивного майданчика 
зі штучним покриттям та 
бігових доріжок з поліу-

ретановим покриттям

1420,0

Придбання 
спортивного інвентарю 

у т. ч. турніки, бруси, 
шведська стінка, рукохід) 
для облаштування трена-

жерного комплексу 
в м.  Новоселиця 

42,0

Придбання 
спортивного інвентарю 

(у т. ч. турніки, бруси, 
шведська стінка, рукохід) 

для облаштування 
тренажерного комплексу 

в с.  Зелений Гай

42,0

Будівництво залу 
для фізкультурно-
оздоровчих занять 

Новоселицької ОТГ по 
вул. Головній №10-а 

с. Рокитне

1200,0

WC WC

Капітальний ремонт 
нежитлової будівлі 

(зал дзюдо)1-ий провулок 
28 Червня, 4, 

місто Новоселиця

700,0

Придбання спеціальних 
засобів корекції 

психофізичного розвитку 
для осіб з особливими 
освітніми потребами

153,9
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ПРОЄКТИ 
«ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ»

08.

З  метою  удосконалення  інноваційних 
механізмів залучення громадськості до 
розподілу коштів місцевого бюджету 
Новоселицької міської ради та розвитку 
демократичного процесу обговорення 
громадою напрямів використання бюджетних 
коштів МТГ рішенням VІІ сесії Новоселицької 
міської ради  VІІІ скликання від 28 травня 
2021 року №7/4 затверджено Положення 
про громадський бюджет (Бюджет участі) 
Новоселицької МТГ.

На фінансування
громадського 
бюджету
(Бюджету участі)
на 2021 рік 
заплановано

 
тис. грн. 

Співфінансування проєк-
ту «Капітальний ремонт 
даху та утеплення фа-

садів з впровадженням 
енергозберігаючих 

заходів в Новоселиць-
кому закладі загальної 
середньої освіти №3 

І-ІІІ ступенів – опорному 
закладі

300,0

Придбання 
спортивного інвентарю 

(у т. ч. турніки, бруси, 
шведська стінка, рукохід) 

для облаштування 
тренажерного комплексу 

в с.  Шишківці

42,0

Придбання 
дитячого майданчика 
(у т. ч. гірки, гойдалки, 

навіс) для облаштування 
дитячого ігрового 

майданчика 
в с.  Довжок

48,0

Придбання 
дитячого майданчика 
(у т. ч. гірки, гойдалки, 

навіс) для облаштування 
дитячого ігрового 

майданчика 
в с.  Слобода

48,0

Придбання житла та 
приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм 
виховання, наближених 
до сімейних, та забезпе-
чення житлом дітей-си-
ріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування

805,7

Придбання 
спортивного інвентарю 

(у т. ч. турніки, бруси, 
шведська стінка, рукохід) 

для облаштування 
тренажерного комплексу 

в с.  Котелеве 

42,0

Придбання 
спортивного інвентарю 

(у т. ч. турніки, бруси, 
шведська стінка, рукохід) 

для облаштування 
тренажерного комплексу 

в с.  Рингач

42,0

Придбання 
спортивного інвентарю 

(у т. ч. турніки, бруси, 
шведська стінка, рукохід) 

для облаштування 
тренажерного комплексу 

в с.  Рокитне

42,0
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Наша громада орієнтована 
на залучення громадян до діалогу. 

У період липня – 15 жовтня 2021 року ви 
можете подавати свої пропозиції: 

Безпосередньо до відділу фінансів міської 
ради Новоселицької ТГ за адресою:

Чернівецька область, Чернівецький р-н, 
місто Новоселиця, вул. Чкалова, 7. 
Понеділок – п’ятниця з 08:00 до 17:15 

На електронну пошту ТГ: 
novmeria@gmail.com

Запрошуємо вас долучитися до участі в 
робочих групах з формування проєкту 
бюджету на наступний рік. 

За інформацією про те, як долучитись до 
робочої групи, звертайтесь до старост, депутатів 
або безпосередньо у міську раду. 

Подати електронну пропозицію до 
бюджету громади на наступний рік можна 
тут: 

Також, відповімо на Ваші запитання за 

телефоном: +38 (03733) 5- 09-88. 

Будьте активними! Від вас залежить 
розвиток громади та покращення 

рівня надання послуг.

ЯК ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ 
ДО БЮДЖЕТУ 

НОВОСЕЛИЦЬКОЇ 
ГРОМАДИ?

1

2

3
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