


Зміна та трансформація поняття громадянства призве-
ли до появи нового підходу щодо надання суспільних 
послуг, орієнтованого на громадян. Внаслідок цього, 
сформувалася нова концепція у сфері публічних фінансів, 
центральним елементом якої стало поняття «Бюджет для громадян».

«Бюджет для громадян» - документ, який в простій формі роз’яснює 
громадськості ключову фінансову інформацію: що таке бюджет,  які 
кошти отримує громада, з яких джерел,  куди витрачає кошти тощо. 

Впровадження «Бюджету для громадян» в Сновській ОТГ забезпе-
чить формування більш відкритих відносин між  міською радою і на-
селенням, що в свою чергу сприятиме зростанню ефективності бюд-
жетних витрат, цільовому використанню бюджетних коштів, особливо 
у сфері забезпечення основних соціальних стандартів, надасть змогу 
участі громадян у процесах бюджетування.

Сновська міська рада вважає, що відкритість інформації про надход-
ження та витрати місцевого бюджету є однією з ознак відповідальної 
та прозорої влади.

Міський голова
О. МЕДВЕДЬОВ



ЩО ТАКЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРОМАДЯН?

Бюджет для громадян  – це спрощена, позбавлена технічної мови презентація комплекс-
ної інформації про бюджет. Бюджет для громадян доповнюється візуалізаціями, щоб спро-
стити розуміння складних цифр.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРОМАДЯН МАЄ НА МЕТІ ЗРОБИТИ СКЛАДНУ ТА ТЕХНІЧНУ БЮДЖЕТНУ ІНФОРМАЦІЮ ДОСТУПНОЮ ДЛЯ ШИРОКОГО КОЛА ОСІБ.

Бюджет для громадян допомагає зрозуміти бюджет своєї громади кожному громадянину, 
він допомагає побачити своє місце в бюджеті, зрозуміти, що бюджет громади – це кошти всіх 
жителів громади, побачити, що гроші в бюджеті не з’являються нізвідки, а також зрозуміти, 
що витрати з бюджету не робляться лише за бажанням когось з керівників громади або групи 
громадян. 

В той самий час, бюджет для громадян допомагає визначити можливості для впливу на 
формування та витрачання бюджету своєї громади.  



БЮДЖЕТна термінологія

Місцевий бюджет – це фінансовий план громади. В ньому визначається, звідки громада 
буде отримувати кошти, а також на що витрачати. Бюджет громади формується та управ-
ляється на основі Бюджетного кодексу України. Це означає, що існують чіткі правила, звідки 
та в якому порядку громада отримує кошти в свій бюджет, а також, куди вона може витрача-
ти кошти бюджету. Бюджет, а також зміни до нього затверджуються рішенням сесії місцевої 
ради. 

Доходи бюджету – гроші та інші ресурси, виражені в грошах, які громада заробила сама, а 
також отримала від держави для конкретних цілей. 

Доходи бюджету формуються з податків та зборів, неподаткових надходжень (наприклад, ко-
шти, отримані за надання адміністративних послуг, кошти, які самостійно заробили бюджетні 
установи, трансферти). 

Видатки бюджету – кошти, що витрачаються на цілі та заходи, які заплановані в бюджеті. 
Видатки можуть бути поточні та капітальні. 

Трансферти – це кошти, які передаються з бюджетів інших рівнів до бюджету громади. До 
трансфертів відносяться дотації та субвенції. 

Субвенції – кошти, які з державного бюджету передають місцевим бюджетам на виконання 
конкретних повноважень, які делеговані державою. Ці кошти можна використовувати лише 
за певним призначенням. Приклади субвенцій – інфраструктурна, медична, освітня. Субвен-
ції також можуть передаватися з одного місцевого бюджету іншому. Наприклад, передача 
коштів обласній лікарні на лікування міських жителів з міського в обласний бюджет.

Дотації – кошти, які виділяються з бюджету вищого рівня для того, щоб досягти рівних до-
ходів населення у всіх населених пунктах.

Загальний фонд – це кошти, передбачені для повноцінної роботи державних установ. Кошти 
загального фонду витрачаються переважно на виплати заробітної плати та оплату енергоносіїв, 
задля утримання установ освіти (дитячі садки, школи, позашкільні заклади), культури (будинки 
культури, клуби, бібліотеки, музеї), медицини (ФАПи, амбулаторії), соціального захисту населен-
ня, фізичної̈ культури і спорту (дитячо-юнацька спортивна школа, заходи та змагання різного ха-
рактеру).

Спеціальний фонд –  це окремий̆ фонд, кошти якого мають цільове спрямування. Основну 
частину спеціального фонду формують бюджет розвитку та власні надходження установ, які 
вони отримують від надання послуг (від оренди приміщень, реалізації̈ майна, харчування ді-
тей̆), а також інші ресурси, наприклад, гранти від міжнародних організацій̆, благодійні внески, 
дарунки від юридичних та фізичних осіб. 

Бюджет розвитку – кошти, які витрачаються на капітальне будівництво, реалізацію 
інвестиційних проектів, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-куль-
турної сфери і житлово-комунального господарства тощо. Тобто, на будівництво, 
модернізацію, реконструкцію та капітальний ремонт доріг, шкіл, садочків, амбулаторій, 

клубів. 



БЮДЖЕТний цикл

Бюджет – це ключовий інструмент для управління громадою, а також втілення в життя 
пріоритетів та цілей розвитку громади. Дії органу місцевого самоврядування по управлінню 
бюджетом громади на один рік умовно можуть бути розділені на декілька стадій і займають 
більше часу, ніж 1 календарний рік. Період управління бюджетом на один рік називаєть-
ся «бюджетний цикл» і включає в себе 5 стадій: складання прогнозу бюджету, планування 
та складання проекту бюджету, розгляд проекту бюджету та його затвердження, реалізація 
прийнятого бюджету і, на сам кінець, 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.   

Складання прогнозу бюджету. Прогноз бюджету робиться на 3 роки – плановий (тобто, 
той, на який плануємо бюджет)  і 2 наступні роки. Ці наступні роки називають прогнозними. 
Прогноз робиться для того, щоб розуміти, які податки та скільки їх буде збиратися в наступні 
3 роки, а також на які цілі витрачатимуться гроші від зібраних податків.  

Складання бюджету. На цій стадії загальнодержавні органи подають розрахунки між-
бюджетних трансфертів, розробляються та подаються бюджетні запити. На основі поданих 
розрахунків міжбюджетних трансфертів та бюджетних запитів вже відбувається розробка 
проекту рішення про місцевий бюджет. Підготовлений попередній проект бюджету опри-
люднюється на сайті ради. 

Розгляд та затвердження бюджету. Попередній проект рішення про бюджет обгово-
рюється та затверджується на засіданні постійної комісії місцевої ради, яка відповідає за пи-
тання бюджету. Далі проект рішення передається на розгляд виконавчого комітету, який та-
кож повинен його погодити. Після цього проект бюджету розглядається та затверджується 
вже на сесії місцевої ради. Рішення про затвердження бюджету приймається не пізніше, ніж 
25 грудня. Після прийняття рішення, а також сам бюджет оприлюднюються на сайті ради. 

Виконання бюджету. Саме на цьому етапі здійснюються всі витрати та збираються всі по-
датки. Окрім того, протягом виконання бюджету може виникати необхідність внесення змін 
до нього. Всі зміни проходять окрему процедуру – від розгляду бюджетною комісією ради і 
до затвердження на сесії ради. Окрім того, законодавством встановлено обов’язок щоквар-
тального звітування про хід виконання бюджету, що також передбачає затвердження квар-
тальних звітів окремими рішеннями ради по завершенню кожного кварталу. 

Звітування про виконання бюджету. По завершенню року, для якого виконувався бюд-
жет, розпочинається підготовка звіту про виконання бюджету за рік. Звіт також проходить 
всю процедуру розгляду та затвердження в усіх інстанціях, яка завершується розглядом та 
затверджується рішенням місцевої ради. Затверджений звіт оприлюднюється на сайті ради. 
Окрім того, бюджетне законодавство встановлює обов’язкову вимогу щодо проведення пу-
блічного звітування про хід виконання бюджету. Публічне представлення звіту про вико-
нання бюджету повинно відбутись не пізніше 15-го березня наступного року. Місцева 
рада повинна широко анонсувати захід, на якому буде представлятись звіт про вико-
нання бюджету перед громадськістю. 



В цей час відбувається складання прогнозу бюд-

жету на наступні 3 роки. Як долучитись: 

 ► Подавати пропозиції до прогнозу бюджету в управлін-

ня та відділи; 
 ► Подавати пропозиції безпосередньо до фінвідділу. 

Місцева рада також сама може організувати процес збо-

ру пропозицій до прогнозу бюджету від громадян; 

 ► Брати участь в експертних групах, дорадчих органах, 

наприклад, з питань врахування прогнозом довгостроко-

вих інфраструктурних проектів.  

ЛИПЕНЬ - ВЕРЕСЕНЬ

СІЧЕНЬ - ГРУДЕНЬ

 В цей час відбуваються закупівлі, фінансується робота 

бюджетних установ і організацій, збираються податки. За 

потреби вносяться зміни до бюджету.  Як долучитись: 

 ► Подати проект на конкурс Бюджету участі. Приймати 

участь в кампаніях агітації за проекти Бюджету участі та 

голосувати за проекти Бюджету участі;

 ► Ініціювати громадський моніторинг виконання бюдже-

ту; 
 ► Відвідувати засідання бюджетної комісії та сесій місь-

кої ради

СІЧЕНЬ - 15 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 на-

прямках (наприклад, щодо гендерної 

орієнтованості чи освіти), так і всього 

бюджету в цілому. 

ЯК МОЖНА ВПЛИВАТИ 

НА БЮДЖЕТ СВОЄЇ ГРОМАДИ???



ЛИПЕНЬ - ВЕРЕСЕНЬ

ТРАВЕНЬ - ЖОВТЕНЬ

В цей час відбувається складання бюджету на наступний 

рік. 
Як долучитись: 

 
 ► Подавати пропозиції до бюджету депутатам; 

 ► Подавати пропозиції безпосередньо до місцевої ради. 

Місцева рада також сама може організувати процес збору 

пропозицій до бюджету від громадян; 

 ► Брати участь в експертних групах, дорадчих органах, на-

приклад, з питань врахування бюджетом гендерних аспек-

тів.

ЛИСТОПАД - 25 ГРУДНЯ

В цей час попередній проект проходить узгодження та об-

говорення, під час кожного з яких до бюджету можуть вноси-

тись певні незначні зміни. 

Як долучитись:  ► Взяти участь в бюджетних слуханнях та висловлювати свої 

пропозиції до проекту бюджету. Слухання може ініціювати 

рада або громадяни самостійно; 

 ► Відвідувати засідання бюджетної комісії, виконавчого 

комітету та сесії ради; 

 ► Допомагати фінансистам в створенні Бюджету для грома-

дян; 
 ► Сприяти поширенню прийнятого рішення про бюджет, а 

також Бюджету для громадян.

СІЧЕНЬ - ГРУДЕНЬ

ЯК МОЖНА ВПЛИВАТИ 

НА БЮДЖЕТ СВОЄЇ ГРОМАДИ???



на чому засновано Бюджет наШої 
громади

Будь-який бюджет не створюється у ва-куумі. Основою для складання бюджету є стан соціально-економічного  розвитку громади. Окрім того, бюджет є інструментом досягнен-ня стратегічних цілей, які визначила для себе громада. 
Стратегічні цілі розвитку громади та со-ціально-економічний стан громади і є осно-вою, на якій формується бюджет. 



НаШа 

громада зараз



ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ 
ГРОМАДУ

ПРІОРИТЕТ 1 ПРІОРИТЕТ 2

ПРІОРИТЕТ 3

ПРІОРИТЕТ 4 ПРІОРИТЕТ 5

Розбудова та 
покращення 

якості мережі 
доріг

Ефективне 
використання наявних 

та створення нових 
туристичних 
можливостей 

громади

Налагодження 
зв’язків з 

громадами-побратимами 
Польщі для обміну 

досвідом

Розвиток транспортної 
інфраструктури 

як в місті , так і між 
населеними пунктами 

громади

Благоустрій громадських 
місць, здійснення 

санітарної вирубки 
аварійних дерев у всіх 

населених пунктах 
громади



Звідки в Бюджеті гроШі

Кошти в бюджет громади йдуть з двох основних джерел – від держави (субвенції, до-
тації)  та від громади (власний заробіток громади). Кошти від держави спрямовуються на 
забезпечення надання освітніх та медичних послуг, інших функцій держави. Більшу частину 
надходжень громада отримує з власних доходів, які складаються з податкових та неподат-
кових надходжень. Основними джерелами наповнення місцевого бюджету є надходжен-
ня коштів від сплати місцевих податків і зборів. Після добровільного об’єднання громад до 
бюджету ОТГ надходять кошти від сплати податку з доходів фізичних осіб (ПДФО).

Із запланованого обсягу податкових надходжень на 2019 рік ПДФО становить дещо біль-
ше половини власних надходжень загального фонду міського бюджету. 

Виходячи з цього, для подальшого розвитку важливо отримувати офіційний дохід, тоді у 
громади буде можливість покращувати комфортність проживання для кожного жителя.

На 2019 рік заплановано:

 ►  власних надходжень в сумі 83 002,4 тис. грн
 ► трансфертів в сумі 87 615,8 тис.грн

Основними джерелами власних 
надходжень є:

 ► податок на доходи 
      фізичних осіб – 55,3 %

 ► плата за землю – 16,9 %
 ► єдиний податок – 11,8 %
 ► власні надходження 

      бюджетних установ  - 5,8 %
 ► акцизний податок – 4,2 %
 ► рентна плата за спеціальне 

      використання лісових 
      ресурсів  – 3,3 %

 ► інші надходження – 2,7 %

Основні види трансфертів:
 ► освітня субвенція – 52,3 %

 ►медична субвенція – 18 %

 ► базова дотація  –  8,7 %
 ► додаткова дотація на 

      утримання закладів освіти 

      та охорони здоров`я – 5,2%

 ► інші трансферти – 1,4%
 ► Субвенція на формування 

      інфраструктури – 11,3 %

 ► Субвенція на здійснення    

       заходів щодо соціально-

       економічного розвитку – 

       3,1 %



гроШі, які отримує громада від 
держави





власні доходи громади



Куди ідуть гроШі із Бюджету

Найбільші видатки бюджету направлені на галузь «Освіта». Асигнування на освіту скла-
дають 86598,1 тис. грн., з них видатки загального фонду – 77182,4 тис. грн., видатки спеціаль-
ного фонду – 9415,7 тис. грн.

За рахунок коштів міського та державного (субвенція) бюджетів утримується 2 дошкільних 
навчальних заклади, 13 загальноосвітніх навчальних закладів, 2 заклади з позашкільної ро-
боти. Питому вагу видатків спеціального фонду  галузі займають капітальні видатки – 6162,1 
тис. грн., які спрямовуються на поліпшення матеріально-технічної бази закладів та оновлен-
ня будівель.

Структура видатків за галузями:



НайБільШі видатки із Бюджету



РОЗПОДІЛ КОШТІВ БЮДЖЕТУ 
РОЗВИТКУ СТАНОМ НА 01.07.2019 

НАЙМЕНУВАННЯ ГОЛОВНОГО РОЗПОРЯДНИКА КОШТІВ 
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ/ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВИКОНАВЦЯ

ОБСЯГ ВИДАТКІВ 
БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ, 

ТИС. ГРН.

Сновська міська рада, в т.ч.: 12 064,0

Капітальні видатки по управлінню 130,5
Капітальні видатки на житлово-комунальне господарство 600,7
Придбання житла медичним працівникам (лікарям) 200,0
Реконструкція освітлення населених пунктів 638,3
Розроблення генерального плану м. Сновськ 800,0
Капітальний ремонт доріг 315,0
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 726,0
Первинна медична допомога населенню 30,0
Виконання інвестиційних проектів 8623,5
Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, в т.ч.: 18 606,0
Забезпечення діяльності закладів загальної середньої освіти, 
інших закладів у сфері освіти

6162,1

Виконання інвестиційних проектів 12 443,9
Відділ культури і туризму, в т.ч.: 4902,1
Забезпечення діяльності закладів культури 1792,4
Виконання інвестиційних проектів 3109,7

Разом: 35 572,1



Реалізовані інвестиційні проекти в 2019 р., всього: 10 500,6 тис.грн.

Капітальний ремонт будівлі поліклінічного відділення Сновської ЦРЛ в ча-
стині заміни віконних та дверних блоків по вул.Спортивна, 21, в м.Сновськ 1311,2

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Залізничній в м. 
Сновськ, Чернігівської області» (коригування) 119,6

Закупівля меблів та обладнання для територіального центру соціального об-
слуговування (надання соціальних послуг) Сновської міської ради 163,0

Відновлення (будівництво) ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення вул.Неретіна в 
с.Гвоздиківка Сновського району Чернігівської області. 83,0

Придбання медичного обладнання для Комунального некомерційного під-
приємства «Сновський центр первинної медичної допомоги» (гематологічно-
го аналізатора, термостата сухоповітряного,пульсоксиметрів)

249,6

Придбання комп’ютерної техніки для ЦРЛ 14,9
Закупівля обладнання для облаштування місць для дозвілля (дитячих та спор-
тивних майданчиків) на території громади 191,4

Капітальний ремонт частини фасаду Сновської ЗОШ I-III ст. №1 (утеплення уч-
бового корпусу) за адресою: вул.55 Стрілецької Дивизії, 35, м.Сновськ 1432,5

Реконструкція системи опалення Сновської районної гімназії зі встановлен-
ням блочно-модульної котельні на альтернативному паливі за адресою: 
вул. Шкільна, 6, м. Сновськ

1294,6

Придбання меблів для Сновської гімназії 30,0
Придбання меблів для ДЮСШ 75,0
Придбання комп’ютерних класів для Петрівського НВК  «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ», 
Сновського НВК «ДНЗ-СЗНЗ І ст.» 285,4

Закупівля обладнання для облаштування місць для дозвілля (дитячих та 
спортивних майданчиків) на території дошкільних або загальноосвітніх на-
вчальних закладів

192,0

Закупівля обладнання для Сновського НВК «ДНЗ-СЗНЗ I ст.» 46,0
Капітальний ремонт будівлі центральної бібліотеки за адресою: Чернігівська 
обл., м. Сновськ, вул. 55 Стрілецької дивізії, б.8 546,8

Капітальний ремонт будівлі Сновського будинку культури, м.Сновськ 1355,7
Придбання сценічно-постановочних засобів (костюмів, головних уборів, взут-
тя) для відділу культури і туризму Сновської міської ради 100,0

Придбання невиробничого обладнання (обладнання для системи опалення) 
для Сновського Будинку культури 70,0

Закупівля мультимедійного обладнання для Сновської дитячої музичної шко-
ли імені Н.Г.Рахліна 30,0

Капітальний ремонт дорожнього покриття ділянок дороги по вул. Незалеж-
ності (від вул. Короленка до будинку № 42 та від забудови № 106 до будинку 
71 по вул. Незалежності) в м. Сновськ

1413,8

Капітальний ремонт дорожнього покриття ділянок дороги по вулиці 
   Попудренка з проїздом до вул. Свободи в м. Сновськ 1383,6

Капітальний ремонт будівлі Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г. Рахлі-
на за адресою: Чернігівська обл., м. Сновськ, вул. Миру, б.40 737,2

         Придбання звукопідсилюючої та звуковідтворювальної апаратури для 
         закладів культури Сновської ОТГ 75,0

- Придбання комп’ютерної техніки для закладів культури Сновської ОТГ 60,0



Планується реалізувати проекти в 2019 р., всього: 18 346,1 тис. грн.

Капітальний ремонт будівлі Центру дитячої та юнацької творчості  за 
адресою: вул.Пушкіна, 3, м.Сновськ 1431,2

Капітальний ремонт будівлі Сновської ДЮСШ, м.Сновськ, вул.Спор-
тивна, буд. 23 645,0

Капітальний ремонт будівлі Сновської ЗОШ I-III ст. № 2 за адресою вул. 
Незалежності, 21, м.Сновськ 800,0

Реконструкція частини фасаду Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (утеплення уч-
бового корпусу) за адресою: вул.55 Стрілецької Дивизії, 35, м. Сновськ 1329,9

Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення 
вул.Шевченка в с.Старі Боровичі Сновського району 256,4

Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення 
вулиць Миру та Сновська в с. Займище Сновського району 247,6

Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення 
вул. Покровська в с.Єліне Сновського району 245,3

Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення вул. 
Шевченка та частини вул. Центральна в с.Рогізки Сновського району 250,4

Відновлення (будівництво) ПЛІ-0.4кВ вуличного освітлення по вул. Пе-
ремоги, вул. Миру, вул. Лугова, вул. Садова, пров. Першотравневий, 
пров.Річковий в с. Низківка Сновського району (ІІ черга)

329,6

Відновлення (будівництво) ПЛІ-0,4 кВ вуличного освітлення вул.Миру, 
вул.Дружби, вул.Вишнева, вул. Садова, вул. Маханова та пров. Набе-
режний в с. Гірськ Сновського району Чернігівської області (ІІ черга)

352,9

Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення 
частини вул. Мозгового від КТП-42 в с. Жовідь, Сновського району 146,7

Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення 
частини вул. Братів Талашів, вул. Братів Кутиків, вул. Шкільна, вул. Лу-
говавід КТП-258 в с. Смяч, Сновського району

259,9

Відновлення (будівництво) ПЛІ-0,4 кВ вуличного освітлення вулиць 
Попудренка та Шевченка в с. Кучинівка, Сновського району 294,4

Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення 
частини вул.  П.І. Семака, 1-й пров. Центральний, вул. Миру від КТП-
278 в с. Петрівка Сновського району

500,9

Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ вуличного освітлення по вул. Незалежності  
в м.Сновськ  Сновського району 705,5

Реконструкція їдальні Сновської гімназії за адресою: вул. Шкільна, 6, 
м. Сновськ Чернігівської області - І та ІІ черги 3457,6

Капітальний ремонт приміщення шкільного харчоблоку Сновської 
ЗОШ I—III ст. № 1 за адресою: вул. 55 Стрілецької дивізії, 35, м. Сновськ 1200,0

Реконструкція будинку культури з впровадженням теплореновації по
вул. Дружби, 2 в с. Петрівка, Сновського району Чернігівської області 

1311,8

Придбання мікроавтобуса для нерегулярних пасажирських перевезень 1348,65



Капітальний ремонт спортивного майданчика Сновської ЗОШ I—III ст. № 
1 за адресою: вул. 55 Стрілецької дивізії, 35, м. Сновськ 1495,0

Капітальний ремонт приміщення санвузлів Сновської ЗОШ I—III ст. № 1 
за адресою: вул. 55 Стрілецької дивізії, 35, м. Сновськ 603,0

Капітальний ремонт будівлі шкільної майстерні та частково фасаду учбо-
вого корпусу Сновської ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 Сновської міської ради, Сновсь-
кого району по вул. 55 Стрілецької дивізії, 35

950,0

Капітальний ремонт спортивного майданчика Сновської гімназії за адре-
сою: вул. Шкільна, 6, м. Сновськ 350,0

Капітальний ремонт будівлі Петрівської НВК «ЗНЗ I—III ст. - ДНЗ» за 
адресою: с.Петрівка, вул. Центральна, 20, Сновського району 715,0

Капітальний ремонт будівлі Сновської гімназії за адресою: вул. Шкільна, 
6, м. Сновськ 350,0

Придбання автомобіля для Будинку сімейного типу 200,0

Придбання матеріалів для облаштування паркану для Сновської ЗОШ 
І-ІІІ ст.№1 30,0

Придбання спортивного інвентарю та обладнання для навчальних 
закладів Сновської ОТГ 50,0

Придбання інтерактивних дошок для закладів освіти Сновської ОТГ 100,0

Капітальний ремонт будівлі територіального центру соціального обслу-
говування (надання соціальних послуг) Сновської міської ради за адре-
сою: вул.Гомельська, 31, м.Сновськ

54,0

Придбання медичного обладнання для Комунального некомерційного 
підприємства «Сновский центр первинної медичної допомоги» 49,0

видатки в сфері освіти

Головним стратегічним напрямком в галузі «Освіта»  громада визначила підви-
щення якості та конкурентоспроможності освіти. Щорічно відбувається покращен-
ня умов для здобуття юними громадянами дошкільної, повної загальної середньої 
та позашкільної освіти, зміцнюється матеріальна база освітянських закладів.



Кількість учнів, працівників, 
закладів освіти Сновської ОТГ



Всього: 2071 ученб
             292 педагогічних працівника
             149 інШих працівників



видатки на освіту





Капітальні видатки на заклади освіти



Благодійні внески у 
загальноосвітніх навчальних закладах



видатки в сфері охорони здоров’я
Головною метою діяльності закладів охорони здоров’я громади є надання доступної та  

кваліфікованої медичної допомоги, формування здорового способу життя населення, покра-
щення матеріально-технічної бази лікувальних закладів, а саме забезпечення якісних медич-
них та соціальних послуг.

Кількість працівників 
медичних закладів сновської ОТГ

Примітка: утримання штатних одиниць 
КНП «Сновський центр первинної 
медичної допомоги» здійснюється за 
рахунок коштів НаціональноЇ служби 
здоров’я України   



Видатки на фінансування закладів 
охорони здоров’я



Видатки на придБання
медикаментів



Капітальні видатки в сфері охорони 
здоров’я

Видатки на оплату харчування 
пацієнтів



проекти громадського Бюджету

Жителями нашої громади відповідно до Програми «Громадське бюджетування (бюджет 
участі) в Сновській об’єднаній територіальній громаді на 2019-2022 роки» подано 5 проектів, 
з них 3 стали проектами-переможцями. 

Зі всіма проектами можна ознайомитись на сайті: www.snovska-otg.ci.org.ua
Керуючись п.п. 5.10 розділу 5 Положення про Громадський бюджет (бюджет участі) в 

Сновській об’єднаній територіальній громаді, проектами, які отримають фінансування з 
міського бюджету в 2019 році, визнані проекти, загальна вартість яких не перевищує суму 
Громадського бюджету на 2019 р., тобто не перевищує 200 тис. грн., а саме:

1. «Безпечне харчування» (придбання меблів та обладнання для їдальні Сновського НВК 
«ДНЗ-СЗНЗ І ст.») – 80393 грн. (автори: Савченко Тетяна Миколаївна, Приходько Людмила 
Миколаївна, Кохась Неля Миколаївна) - 199 голосів;
2. Вікно в Європу (Заміна вікон та дверей в Тихоновицькому фельдшерському пункті) – 34900 
грн.; (автори: Бондаренко Анатолій Миколайович, Будлянська Наталія Валеріївна, Бебех Раї-
са Леонідівна) - 124 голоси;
3. Стела «Захисникам України» – 39440 грн.; (автор: Сергеєв Олег Валерійович) - 22 голоси.

Вітаємо Вас, шановні автори проектів!

Дякуємо активним жителям громади, які взяли участь у голосуванні!

Пропонуємо поміркувати над ідеями проектів, які ви зможете подати на конкурс в 
наступному році, та, в разі перемоги, отримати фінансування з Громадського бюджету 
2020.



Список депутатів Сновської міської 
ради 7-го скликання

ПІБ Посада
Місце 

роботи

Назва місцевої 
організації політичної 
партії, від якої обрано 

депутата

Контактний 
телефон

Аникієнко Леонід 
Петрович Пенсіонер Пенсіонер

Щорська районна 
організація Всеукраїн-

ського Об’єднання 
«Батьківщина»

0978189459

Анопрієнко Володимир 
Михайлович

Фізична 
особа-під-
приємець

Фізична особа-під-
приємець

Щорська місцева ор-
ганізація Радикальної 

Партії Олега Ляшка
0989331055

Безручко Лариса Іванівна Директор Хотуницький 
будинок культури

Щорська районна 
партійна організація 

Аграрної партії України
0967047892

Булденко Михайло 
Федорович

Фізична 
особа-під-
приємець

Фізична особа-під-
приємець

Сновська районна в 
Чернігівській області 

організація Партії 
«Блок Петра Порошен-

ка «Солідарність»»

0978107487

 Булденко Тетяна 
Андріївна

Начальник 
сектору сім’ї, 

молоді та 
спорту

Управління освіти, 
сім’ї, молоді та 

спорту  Сновської 
міської ради

Сновська районна в 
Чернігівській області 

організація Партії 
«Блок Петра Порошен-

ка «Солідарність»»

0984401361

Виблов Сергій 
Анатолійович

Приватний 
підприємець

Приватний 
підприємець

Щорська районна 
організація Всеукраїн-

ського Об’єднання 
«Батьківщина»

0980234427

Захарченко Андрій 
Олександрович

Заступник 
директора ПСП «Яна+»

Щорська районна 
партійна організація 

Аграрної партії України
0969317052

Кирилюк Олександр Івано-
вич Директор

Новоборовицьке 
МПД ДП «Укр-

спирт»

Щорська районна 
партійна організація 

Аграрної партії України
0978025396

Рибальченко  Леонід 
Іванович Викладач

Сновська дитяча 
музична школа  

імені Н.Г.Рахліна

Сновська районна 
партійна організація 

політичної партії «Наш 
край»

0934694936

Клименко Тетяна Іванівна Директор Гірська ЗОШ І-ІІ ст.

Сновська районна в 
Чернігівській області 

організація Партії 
«Блок Петра Порошен-

ка «Солідарність»»

0677535361

Компанець Олена 
Іванівна Редактор Районна газета 

«Промінь»

Сновська районна в 
Чернігівській області 

організація Партії 
«Блок Петра Порошен-

ка «Солідарність»»

0681517308

Кошова 
Ганна Іванівна Начальник КП «Щорська 

ЖЕД»

Щорська районна 
партійна організація 

Аграрної партії України

0465421919
0966284782



ПІБ Посада
Місце 

роботи

Назва місцевої 
організації політичної 
партії, від якої обрано 

депутата

Контактний 
телефон

Кузьменко Олександр 
Вікторович Директор ТОВ 

«Будресурсінвест»

Щорська місцева ор-
ганізація Радикальної 

Партії Олега Ляшка
0500154600

Малетич Марія Василівна Секретар Петрівська 
сільська рада

Сновська районна 
партійна організація 

політичної партії «Наш 
край»

0984751115

Матвієнко В’ячеслав 
Іванович

Тимчасово не 
працює

Тимчасово не 
працює

Щорська районна 
організація Всеукраїн-

ського Об’єднання 
«Батьківщина»

0688112884

Нагорна Тетяна Іванівна Тимчасово не 
працює

Тимчасово не 
працює

Щорська районна 
організація політич-

ної партії «Українське 
об’єднання патріотів - 

УКРОП»

0465445585
0677480351

Омельяненко Наталія 
Володимирівна Секретар Займищанська 

сільська рада

Щорська місцева ор-
ганізація Радикальної 

Партії Олега Ляшка
0966974643

Пискун Віталій 
Анатолійович Керуючий ТОВ АФ

«Надія»

Сновська районна в 
Чернігівській області 

організація Партії 
«Блок Петра Порошен-

ка «Солідарність»»

0676262697

Росік Михайло 
Федорович

Фізична осо-
ба-підприємець

Фізична особа-під-
приємець

Сновська районна в 
Чернігівській області 

організація Партії 
«Блок Петра Порошен-

ка «Солідарність»»

0681316226

Самойлова Наталія 
Володимирівна Секретар Сновська міська

рада

Сновська районна 
партійна організація 

політичної партії «Наш 
край»

0683875472

Самусенко Олексій 
Павлович

лікар-стомато-
лог

Щорська районна 
лікарня

Щорська місцева ор-
ганізація Радикальної 

Партії Олега Ляшка
0981240025

Сікач В’ячеслав 
Миколайович

Тимчасово без-
робітний

Тимчасово 
безробітний

Щорська районна 
організація політич-

ної партії «Українське 
об’єднання патріотів - 

УКРОП»

0988430552

Скідан Світлана Сергіївна Тимчасово не 
працює

Тимчасово не 
працює

Щорська місцева ор-
ганізація Радикальної 

Партії Олега Ляшка
0681072512

Смоляк Володимир 
Миколайович Директор Щорська районна 

друкарня

Сновська районна 
партійна організація 

політичної партії «Наш 
край»

0683555837

Тютюнник Павло 
Олександрович

Начальник діль-
ниці ТОВ «Стілкрос»

Щорська районна 
організація Всеукраїн-

ського Об’єднання 
«Батьківщина»

0966888891

Фориш Віктор 
Михайлович Лісник Сновськагропром-

ліс

Щорська місцева ор-
ганізація Радикальної 

Партії Олега Ляшка

098903
5597



ЗАКРІПЛЕННЯ ДЕПУТАТІВ 
ЗА ОКРУГАМИ

№ 
округу

ПІБ
депутата

Місто Сновськ (вулиці)

1
Виблов 
Сергій 

Анатолійович

м. Сновськ
вул.: Виноградна, Героїв Крут, Калініна, Коцюбинсь-
кого,  Маяковського, Островського,Чехова, Чкалова, 
Шевченка, Шкільна, Щорського підпілля, Юрія Костю-
ченка.
пров.: Вокзальний, II-й Вокзальний, I-й Шевченка,  II-й 
Шевченка, Калініна, Клубний, Криничний, Новий,
О. Кошового, Південний, Пісочний, Юрія Костюченка.

2
Матвієнко
В’ячеслав 
Іванович

м. Сновськ
вул.: Бульварна, Вишнева, Заводська, Колійна, Коопе-
ративна,  П. Комуни, Чернігівська, Яблунева, 30 років 
Перемоги.
пров.: Вишневий, Гастелло, II-й Залізничний, Колійний, 
Кооперативний, Комуни, хутір Лісний.

3
Рибальченко 

Леонід 
Іванович

м. Сновськ
вул.: Банкова, Гоголя, Гомельська, Жореса, Залізнична, 
1-го Травня, Козацька, Котляревського, Миру, Натана 
Рахліна, Незалежності, Некрасова, Неретіна, Пушкіна, 
Свято-Троїцька.
пров.:Гомельський, Жовтневий, 1-го Травня, Луговий, 
Миру, Незалежності, Некрасова, Неретіна, О. Матро-
сова, Свято-Троїцький, Тупіковий.

4
Кузьменко
Олександр
Вікторович

м. Сновськ
вул.: Б.Хмельницького, Віктора Максименка, Горько-
го, Доватора, Короленка, Лермонтова, Польова, Попу-
дренка, П.Сагайдачного, Садова, Свободи, Спортивна, 
50 років Перемоги, 55-ї Стрілкової дивізії.
пров.: Доватора, Залізничний, III-й Свободи, II-й Сво-
боди, I-й Свободи, Лермонтова, Попудренка, Спортив-
ний.

5
Смоляк

Володимир 
Миколайович

м. Сновськ
вул.: Архітектурна, Володимирська, Гагаріна, Дека-
бристів, Добруська, Жовтнева, Зелена, К.Заслоно-
ва, Корольова, Кримського, Л.Вакуловської, Лісна, 
Л.Українки, Михальченка, Молодіжна, М.Стельмаха, 
Набережна, Н.Сагайдак, О.Гончара, Панфілова, Пар-
тизанська, П.Осипенко, Сновська, Соборна, Соснова, 
Суворова, Франка, Я.Мудрого, Я.Колоса, Я.Купали,
98 км.
пров.: Кримського, Партизанський, Прорізний, Шкіль-
ний.



№ 
округу

ПІБ 
депутата

Назва села

6
Аникієнко Леонід

Петрович
с. Великий Щимель

7
Клименко

Тетяна Іванівна
с.: Гірськ, Липівка, Хрінівка, Клюси, Пльохів

8
Кошова

Гання Іванівна
с.: Тихоновичі, Гута-Студенецька, Сальне, Слава

9
Фориш Віктор 
Михайлович

с.: Єліне, Безуглівка, Містки, Млинок

10
Захарченко

Андрій 
Олексанрович

с.: Жовідь, Піщанка

11
Омеляненко

Наталія 
Володимирівна

с. Займище

12
Самойлова Наталія 

Володимирівна
с. Заріччя

13
Булденко Михайло 

Федорович
с. Кучинівка

14
Тютюнник

Павло 
Олександрович

с.: Низківка, Куропіївка, Лютівка, Привільне, 
Радвине, Руда, Філонівка, Щокоть

15
Кирилюк

Олександр Іванович
с.: Нові Боровичі, Загребельна Слобода

16 Росік Михайло 
Федорович

с.: Нові Млини, Лосєва Слобода 

17
Малетич Марія 

Василівна
с.: Петрівка, Журавок

18
Самусенко Олексій 

Павлович
с. Рогізки

19
Анопрієнко 
Володимир 

Михайлович
с. Смяч

20
Пискун Віталій 
Анатолійович

с.: Сновське, Єнькова Рудня, Михайлівка, Чепелів

21
Компанець Олена 

Іванівна 
с.: Іванівка, Глибокий Ріг, Софіївка

22
Скідан Світлана 

Сергіївна
с.: Старі Боровичі, Гвоздиківка

23
Сікач В’ячеслав 
Миколайович

с. Стара Рудня

24
Нагорна Тетяна

Іванівна
с.: Суничне, Попільня, Шкробове

25
Булденко Тетяна 

Андріївна
с.: Тур’я, Селище, Мишине, Ількуча; с-ще: Лука

26 Безручко Лариса Іванівна с.: Хотуничі, Камка, Крестопівщина



Контактна інформація:
Юридична адреса:

15200, Чернігівська область, Сновський район, м. Сновськ, вул. Банкова, 5
Тел. /факс: 2-17-70, 2-15-42

Електронна пошта: msnovsk_post@cg.gov.ua
код ЄДРПОУ 04061932

Офіційний сайт: www.snovmr.gov.ua/
Сторінка у  Facebook:

 www.facebook.com/snovmr.gov.ua/

Наклад: 500 примірників


