
БЮДЖЕТ ДЛЯ

Г РОМАДЯН
СНОВСЬКА ОБ’ЄДНАНА 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

Підготовка та друк цього видання стали можливими в рамках реалізації проєкту «Децентралізація приносить прозорість та ефективність в медицині та освіті (ДІЄМО)». 
Зміст є відповідальністю Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) і не обов’язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів.



Сучасні вимоги суспільного середовища спрямовані на забезпечення підзвітності та 

високої відкритості діяльності інститутів влади, а отже, прозорості бюджетних витрат.

Він спрямований не тільки на покращення сприйняття бюджетної інформації, але 

водночас є інструментом підзвітності та прозорості управління публічними фінансами.

ШАНОВНІ Г РОМАДЯНИ!

Перед Вами бюджет Сновської ОТГ на 2020 рік, викладений простою мовою в 

спрощеній для пересічних громадян формі. Мета його розроблення – забезпечення 

розуміння того, як бюджет впливає на Ваше життя.

О. МЕДВЕДЬОВ

Всі Ми – платники податків, на Наші гроші утримуються установи соціальної сфери, 

розвивається житлово-комунальне господарство, будуються і капітально ремонтуються 

дороги, освітлення вулиць і багато іншого. Ви регулярно відраховуєте в бюджет гроші і 

маєте право знати, чи ефективно вони витрачаються, на фінансування яких цілей 

направляються.

Міський голова



БЮДЖЕТНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

Місцевий бюджет – це 
фінансовий план громади. В 
ньому визначається, звідки 
громада буде отримувати 

кошти, а також на що 
витрачатиме. Бюджет громади 

формується та управляється на 
основі Бюджетного кодексу 

України. 
Це означає, що існують чіткі 
правила, звідки і в якому 

порядку громада отримує кошти 
в свій бюджет, а також куди вона 
може витрачати кошти бюджету. 

Бюджет та зміни до нього 
затверджуються рішенням сесії 

міської 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, кошти, 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 

передаються місцевим на 
виконання конкретних 

повноважень, які делеговані 
державою. Ці кошти можна 
використовувати лише за 

певним призначенням. 
Приклади субвенцій – на 

розвиток ОТГ, інфраструктурна, 
медична, освітня. Субвенції 

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 доходів населення у всіх 

населених пунктах.

Загальний фонд – це кошти, 
передбачені для повноцінної 
роботи державних установ. 

Кошти загального фонду 
витрачаються переважно на 
виплату заробітної плати та 
оплату енергоносіїв задля 

утримання установ освіти (дитячі 
садки, школи, позашкільні 

заклади), культури (будинки 
культури, клуби, бібліотеки, музеї, 

дитяча музична школа), 
медицини (лікарні, ФАПи, 

амбулаторії), соціального захисту 
населення, фізичної культури і 

спорту (дитячо-юнацька 
спортивна школа, заходи та 
змагання різного характеру).

Основну частину спеціального 
фонду формують бюджет 

розвитку та власні надходження 
установ, які вони отримують від 

надання послуг (від оренди 
приміщень, реалізації майна, 

харчування дітей), а також інші 
ресурси, наприклад, гранти від 

міжнародних організацій, 
благодійні внески, дарунки від 
юридичних та фізичних осіб.

Спеціальний фонд – це 
окремий фонд, кошти якого 
мають цільове спрямування. 

Бюджет розвитку – кошти, які 
витрачаються на капітальне 

будівництво, реалізацію 
інвестиційних проєктів, капітальний 
ремонт та реконструкцію об'єктів 

соціально-культурної сфери і 
житлово-комунального 

господарства тощо. 
Тобто на будівництво, 

реконструкцію та ремонт доріг, 
вуличного освітлення, шкіл, 

садочків, амбулаторій, клубів тощо.

ЩО ТАКЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ Г РОМАДЯН? 

Основна мета бюджету для громадян – зробити складну та технічну бюджетну інформацію доступною для 
широкого кола осіб.

Бюджет для громадян – це спрощена, позбавлена технічної мови презентація комплексної інформації про 
бюджет. Бюджет для громадян доповнюється візуалізаціями, щоб спростити розуміння складних цифр.

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. 

Водночас бюджет для громадян допомагає визначити можливості для впливу на формування та витрачання 
бюджету своєї громади. 
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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 називається «бюджетний цикл» і включає в себе 5 стадій: складання прогнозу бюджету, 
планування та 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.

БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ

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

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

Складання бюджету. На цій стадії загальнодержавні органи подають розрахунки 
міжбюджетних трансфертів, розробляються та подаються бюджетні запити. На основі поданих 
розрахунків міжбюджетних трансфертів та бюджетних запитів відбувається розробка проєкту 
рішення про місцевий бюджет. Підготовлений попередній проєкт бюджету оприлюднюється 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, який 
також повинен його затвердити. Після цього проєкт 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, оприлюднюється на сайті ради.

Виконання бюджету. Саме на цьому етапі здійснюються всі витрати та збираються всі 
податки. 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. До того ж законодавством встановлено обов'язок щоквартального 
звітування про хід виконання бюджету, також передбачається затвердження квартальних звітів 
окремими рішеннями ради по завершенню кожного кварталу.
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В цей час відбувається складання прогнозу 
бюджету на наступні 3 роки.

џ Подавати пропозиції до прогнозу бюджету 
в управління та відділи;

џ Подавати пропозиції безпосередньо до 
фінвідділу. Місцева рада також сама може 
організувати процес збору пропозицій до 
прогнозу бюджету від громадян;

џ Брати участь в експертних групах, 
дорадчих органах, наприклад, з питань 
врахування прогнозом довгострокових 
інфраструктурних проєктів.

Як долучитись:

џ Подавати пропозиції до бюджету 
депутатам;

џ Брати участь в експертних групах, 
дорадчих органах, наприклад, з питань 
врахування бюджетом гендерних 
аспектів.

В цей час відбувається складання бюджету 
на наступний рік.

Як долучитись:

џ Подавати пропозиції безпосередньо до 
місцевої ради. Місцева рада також сама 
може організувати процес збору 
пропозицій до бюджету від громадян;

Як долучитись:
џ Взяти участь в обговоренні звіту про 

виконання бюджету під час його 
публічного представлення;

џ Відвідати сесію, на якій звіт про 
виконання бюджету затверджується;

џ І н і ц і ю ват и  г р о м а д с ь к и й  ауд и т 
виконаного бюджету: як по окремим 
напрямкам (наприклад, щодо гендерної 
орієнтованості), так і всього бюджету в 
цілому.

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

џ Взяти участь в бюджетних слуханнях та 
висловлювати свої пропозиції до 
проєкту бюджету. Слухання може 
ін іц іювати  рада або  громадяни 
самостійно;

Як долучитись:

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

џ Відвідувати засідання бюджетної комісії, 
виконавчого комітету та сесії ради;

џ Допомагати фінансистам в створенні 
бюджету для громадян;

џ Сприяти поширенню прийнятого 
рішення про бюджет, а також бюджету 
для громадян.

џ Подати проєкт на конкурс бюджету 
участі. Приймати участь в кампаніях 
агітації за проєкти бюджету участі та 
голосувати за проєкти бюджету участі;

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

Як долучитись:

џ Відвідувати засідання бюджетної комісії 
та сесій міської ради.

џ Ініціювати громадський моніторинг 
виконання бюджету;
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ТРАВЕНЬ-ЖОВТЕНЬ

СІЧЕНЬ-ГРУДЕНЬ

СІЧЕНЬ-15 БЕРЕЗНЯ

*Номер етапу за схемою 
відповідає номеру етапу 
на сторінці 4
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НА ЧОМУ ЗАСНОВАНО БЮДЖЕТ НАШО�  Г РОМАДИ

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

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.

!

НАША ГРОМАДА ЗАРАЗ

Промислові
підприємства

громади

Галузі
діяльності

підприємств

22 438
ОСІБ

Працездатне
населення

12 100
ОСІБ

Працевлаштоване
населення

5 248
ОСІБ

Сільське
господарство

291
ОСОБА

Промисловість

507
ОСІБ

Земля сільськогосподарського
призначення

7
ОДИНИЦЬ

4
ОДИНИЦІ

71 908
ГЕКТАРІВ

Загальна
кількість

населення

Дитячих
садків

12
ЛікарняШкіл

2 1

Фельдшерсько-
акушерських 

пунктів та амбулаторій

27 Протяжність доріг, що потребують 
капітального ремонту: 5,8 км

Протяжність доріг, що потребують 
поточного ремонту: 47,9 км
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ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ ГРОМАДУ

Стратегічне бачення розвитку нашої 
громади викладено в Стратегії розвитку 
Сновської  ОТГ на 2018-2024 роки: 
«Сновська ОТГ – туристично- та інвестиційно-
приваблива прикордонна громада на Півночі 
України – Чернігівщині з розвинутим лісовим і 
сільськогосподарським виробництвом та 
сучасною інфраструктурою всіх населених 
пунктів. Комфортна та безпечна для життя 
громада щирих, толерантних, активних людей 
з високими моральними якостями, які ведуть 
здоровий спосіб життя, патріотів України».

!

1

2
3

Створення умов для сталого
розвитку місцевої економіки

Розвиток людського потенціалу громади, 
активності мешканців, їх локальної 
ідентичності

Створення сучасного комфортного 
простору громади

џ Підвищення енергоефективності в усіх 
секторах

џ Посилення інституційного впливу громади на її 
розвиток

џ Ефективне використання лісових та водних 
ресурсів в інтересах громади

џ Стимулювання розвитку сільськогосподарської 
діяльності на теренах громади

џ Ефективне використання наявних та створення 
нових туристичних можливостей громади.

џ Осучаснення системи освіти
џ Збереження та розвиток культурних традицій і 

локальної ідентичності, інтеграція громади
џ Розвиток масового спорту

џ Благоустрій населених пунктів
џ Розвиток інфраструктури
џ Покращення безпеки життєдіяльності

џ Покращення комунальних послуг

ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ Г РОШІ

џ  трансфертів у сумі 64 515,5 тис. грн

Кошти в бюджет громади надходять з двох 
основних джерел – від держави (субвенції, дотації) та 
від громади (власний заробіток громади). Кошти від 
держави спрямовуються на забезпечення надання 
освітніх послуг, медичних, інших функцій держави. 
Більшу частину надходжень громада отримує з власних 
доходів, які складаються з податкових та неподаткових 
надходжень. Основними джерелами наповнення 
місцевого бюджету є надходження коштів від сплати 
місцевих податків і зборів. Із запланованого обсягу 
податкових надходжень на 2020 рік ПДФО становить 
дещо більше половини власних надходжень загального 
фонду бюджету Сновської міської ОТГ. Виходячи з 
цього, для подальшого розвитку важливо отримувати 
офіційний дохід, тоді у громади буде можливість 
покращувати комфортність проживання для кожного її 
жителя.

џ  власних надходжень у сумі 96 247,0 тис. грн

На 2020 рік заплановано:

џ  плата за землю – 17,8 %

Основні види трансфертів:

      фізичних осіб – 53,8 %

џ  інші трансферти – 0,6 %

џ  освітня субвенція – 74,1 %

џ  власні надходження бюджетних 

џ рентна плата за спеціальне використання 

џ  додаткова дотація на утримання 

џ  інші надходження – 2,4 %

      лісових ресурсів – 5,1 %
џ  акцизний податок – 3,7 %

џ  медична субвенція – 6,5 %

џ  єдиний податок – 11,3 %

џ  базова дотація – 14,0 %

      установ – 5,9 %

      закладів освіти та охорони здоров`я – 4,8%

Основними джерелами власних надходжень 
є:

џ  податок та збір на доходи 
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ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Доходи 
громади 
у 2020 р.

Трансферти Базова дотація Освітня 
субвенція з

державного бюджету 
місцевим бюджетам

Медична субвенція з
державного бюджету 
місцевим бюджетам

Дотація з місцевого
бюджету на передані
державою видатки на 
утримання закладів

освіти та охорони здоров’я
за рахунок відповідної 

додаткової дотації з 
державного бюджету

Субвенція з місцевого
бюджету на надання
державної підтримки 
особам з особливими 
освітніми потребами

за рахунок відповідної
субвенції з державного 

бюджету

Субвенція з місцевого
бюджету на передані

видатки у сфері охорони 
здоров’я за рахунок 

коштів медичної субвенції

ВСЬОГО

Трансферти Власні доходи

Податкові
надходження

Власні доходи
 громади

Податок на 
майно

Податок на
доходи фізичних

осіб

Туристичний 
збір

Податок на
прибуток 

підприємств

Екологічний
податок

Акцизний 
податок

Єдиний 
податок

Рентна плата

Всього

64 515,5
ТИС. Г РН

96 247
ТИС. Г РН

18 116,3
ТИС. Г РН

51 822,3
ТИС. Г РН

89 391,9
ТИС. Г РН

4,2
ТИС. Г РН

0,5
ТИС. Г РН

73,1
ТИС. Г РН

3 571,9
ТИС. Г РН

10 89 6,9
ТИС. Г РН

4 906,7
ТИС. Г РН

9 034,1
ТИС. Г РН

47 791,1
ТИС. Г РН

4 215
ТИС. Г РН

3 070,7
ТИС. Г РН

282,6
ТИС. Г РН

122
ТИС. Г РН

64 515,5
ТИС. Г РН

160 762,5
ТИС. Г РН
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Структура 
видатків

з бюджету

Неподаткові
надходження

Доходи від
операцій з 
капіталом

6 755,1
ТИС. Г РН

100
ТИС. Г РН

Доходи від власності
та підприємницької 

діяльності

Адміністративні збори
та платежі, доходи 
від некомерційної 

господарської діяльності

Власні 
надходження 
бюджетних 

установ

Інші

Надходження від
продажу основного

капіталу

Надходження від
продажу землі і 

нематеріальних активів

Освіта

ЖК
господарство

Соціальний
захист та

забезпечення

Управління
громадою

Інші 
видатки

Фізкультура
і спорт

Культура
і мистецтво

Охорона
здоров’я

Економічна
діяльність

92,5
ТИС. Г РН

824,3
ТИС. Г РН

5 665
ТИС. Г РН

173,3
ТИС. Г РН

50
ТИС. Г РН

90 095
ТИС. Г РН

9 094,5
ТИС. Г РН

1 143
ТИС. Г РН

11 941,8
ТИС. Г РН

11 825,1
ТИС. Г РН

2563,2
ТИС. Г РН

20 925
ТИС. Г РН

3 880
ТИС. Г РН

9 294,9
ТИС. Г РН

50
ТИС. Г РН

КУДИ ІДУТЬ Г РОШІ З БЮДЖЕТУ

ВСЬОГО ВИДАТКІВ: 160 762,5 ТИС. Г РН

НАЙБІЛЬШІ ВИДАТКИ 
З БЮДЖЕТУ

Найбільші видатки бюджету направлені на 
галузь «Освіта». Асигнування на освіту 
складають 90 095,0 тис. грн (56,0 %), з них 
видатки загального фонду – 85 610,6 тис. грн, 
видатки спеціального фонду – 4 484,4 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету міської ОТГ 
утримуються 2 дошкільні навчальні заклади, 12 
загальноосвітніх навчальних закладів, 2 
заклади з позашкільної роботи, дитячо-юнацька 
спортивна школа. Питому вагу видатків 
спеціального фонду галузі займають поточні 
видатки – 4 386,5 тис. грн, які спрямовуються на 
утримання закладів освіти, поліпшення їх 
матеріально-технічної бази та харчування дітей.

!

Освіта 90 095
ТИС. Г РН

ОПЛАТА
ПРАЦІ

ОПЛАТА
ЕНЕРГОНОСІЇВ

ІНШІ
ВИДАТКИ

77 209,5 
ТИС. ГРН

3 469,2
ТИС. ГРН

9 416,3 

ТИС. ГРН

Охорона
здоров’я

11 941,8
ТИС. Г РН

ОПЛАТА
ПРАЦІ

ОПЛАТА
ЕНЕРГОНОСІЇВ

ІНШІ
ВИДАТКИ

6 330 
ТИС. ГРН

1 292
ТИС. ГРН

4 319,8 

ТИС. ГРН

Управління
громадою

20 925
ТИС. Г РН

ОПЛАТА
ПРАЦІ

ОПЛАТА
ЕНЕРГОНОСІЇВ

ІНШІ
ВИДАТКИ

18 472,4 
ТИС. ГРН

210,1
ТИС. ГРН

2 242,5 

ТИС. ГРН
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ВИДАТКИ НА РОЗВИТОК Г РОМАДИ

У 2020 році громада не має проєктів, підтриманих Державним фондом регіонального розвитку.!

!

џ Реконструкція будівлі Сновської центральної бібліотеки за адресою: Чернігівська область, м.Сновськ, вул. 
55-ї Стрілецької дивізії, б.8 - ПКД: 60,0 тис. грн

џ Реконструкція їдальні Сновської гімназії за адресою: вул. Шкільна, 6, м. Сновськ Чернігівської області - 
завершення ІІ черги: 809,1 тис. грн

џ Реконструкція очисних споруд в місті Сновськ Чернігівської області-співфінансування: 840,0 тис. грн

џ Розроблення містобудівної документації міста Сновськ та сільських населених пунктів Сновської 
об'єднаної територіальної громади: 1276,0 тис. грн

џ Придбання медичної апаратури для Сновської ЦРЛ (цифрового рентгенапарату): 2500,0 тис. грн
џ Реконструкція вуличного освітлення населених пунктів громади: 740,0 тис. грн

џ Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Попудренка в м.Сновськ Чернігівської області: 

џ Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 30 років Перемоги в м.Сновськ Чернігівської області: 
1000,0 тис. грн

џ Капітальні видатки по управлінню (апарат): 70,0 тис. грн

џ Капітальний ремонт спеціалізованої  гімнастичної спортивної зали та допоміжних приміщень, будівель 
та споруд за адресою: Чернігівська обл., м. Сновськ, вул. Залізнична, 41: 200,0 тис. грн

џ Реконструкція будівлі Сновської дитячої музичної школи імені Н. Г. Рахліна за адресою: Чернігівська обл., 
м.Сновськ, вул.Миру, б.40 - ПКД: 80,0 тис. грн

џ Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Лермонтова в м.Сновськ Чернігівської області - ПКД: 
100,0 тис. грн

џ Капітальні видатки по освіті: 97,9 тис. грн

џ Придбання житла для лікарів: 200,0 тис. грн

           1500,0 тис. грн

џ Капітальний ремонт автомобільної стоянки біля центральної районної лікарні по вул. Спортивна, 21 в м. 
Сновськ  Чернігівської області: 1300,0 тис. грн

џ Придбання медичного обладнання (апарат штучної вентиляції легень, гематологічний аналізатор, 
кисневий концентратор): 510,3 тис. грн

ВСЬОГО: 12808,3 ТИС. Г РН

џ Капітальний ремонт харчоблоку та пральні Сновського ДНЗ №1 за адресою м.Сновськ, вул.Миру, б.36: 
95,0 тис. грн

џ Реконструкція будинку культури з впровадженням теплореновації по вул. Дружби,2 в с. Петрівка 
Сновського району Чернігівської області   з виділенням черговості: І черга - заміна зовнішніх віконних та 
дверних блоків; II черга - заміна внутрішніх мереж опалення та вентиляції, заміна внутрішніх електричних 
мереж; III черга - внутрішнє оздоблення приміщень, заміна внутрішніх дверних блоків: 1300,0 тис. грн

џ Обладнання для водопровідно-каналізаційного господарства: 100,0 тис. грн

џ Капітальні видатки по фінансовому відділу: 30,0 тис. грн

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ Г РОМАДИ

Бюджет на 2020 рік  передбачає 
фінансування пріоритетів громади, визначених 
Стратегією розвитку на 2018-2024 роки, і 
складає в сумі 12 808,3 тис. грн

Посилення інституційного 
впливу громади на її розвиток

Підвищення енергоефективності 
в усіх секторах

Проєкт:
Розроблення містобудівної 
документації міста Сновськ та 
сільських населених пунктів 
Сновської об'єднаної територіальної 
громади – 1 276,0 тис. грн

џ Капітальні видатки по фінансовому відділу – 30,0 тис. грн

џ Реконструкція вуличного освітлення населених пунктів 
громади – 740,0 тис. грн

џ Капітальні видатки по управлінню (апарат) – 70,0 тис. грн

Проєкти:

10



Розвиток інфраструктури

Збереження та розвиток культурних 
традицій і локальної ідентичності, 
інтеграція громади

Покращення комунальних
послуг

Забезпечення якісних 
медичних та соціальних 
послуг

Осучаснення системи 
освіти

Благоустрій населених 
пунктів

Розвиток масового
спорту

Проєкти:
џ Капітальний ремонт дорожнього покриття 

вулиці Попудренка в м. Сновськ – 1 500,0 тис. грн
џ Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 

30 років Перемоги в м. Сновськ – 1 000,0 тис. грн
џ Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 

Лермонтова в м. Сновськ (розроблення ПКД) – 
100,0 тис. грн

џ Реконструкція будівлі Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г. Рахліна за адресою: Чернігівська обл., 
м. Сновськ, вул. Миру, б.40 (виготовлення проєктної документації) – 80,0 тис. грн

џ Реконструкція будинку культури з впровадженням теплореновації по вул. Дружби, 2 в с. Петрівка 
Сновського району Чернігівської області з виділенням черговості: III черга – внутрішнє оздоблення 
приміщень, заміна внутрішніх дверних блоків – 1 300,0 тис. грн

џ Реконструкція будівлі Сновської центральної бібліотеки за адресою: Чернігівська область, м. Сновськ, 
вул. 55-ї Стрілецької дивізії, б.8 (виготовлення проєктної документації) – 60,0 тис. грн

Проєкти:

Проєкти:
џ Реконструкція очисних споруд в м. Сновськ 

(співфінансування) – 840,0 тис. грн
џ Придбання обладнання для водопровідно-

каналізаційного господарства – 100,0 тис. грн

џ Придбання медичного обладнання (апарат штучної 
вентиляції легень, гематологічний аналізатор, 
кисневий концентратор) – 510,3 тис. грн

Проєкти:
џ Придбання медичної апаратури для Сновської ЦРЛ 

(цифрового рентгенапарату) – 2 500 тис. грн

џ Придбання житла для лікарів – 200,0 тис. грн

џ Капітальні видатки по освіті (придбання засобів корекції 
для осіб з особливими потребами) – 97,9 тис. грн

џ Реконструкція їдальні Сновської гімназії за адресою: вул. 
Шкільна, 6, м. Сновськ – завершення ІІ черги – 

Проєкти:

     809,1 тис. грн
џ Капітальний ремонт харчоблоку та пральні Сновського 

ДНЗ №1 за адресою м. Сновськ, вул. Миру, б.36 
(виготовлення проєктної документації) – 95,0 тис. грн

Капітальний ремонт автомобільної стоянки 
біля центральної районної лікарні по вул. 
Спортивна, 21 в м. Сновськ – 1 300,0 тис. грн

Проєкт:

Проєкт:
Капітальний ремонт спеціалізованої 
г імнастично ї  спортивно ї  зали  та 
допоміжних приміщень, будівель та споруд 
за адресою: Чернігівська обл., м. Сновськ, 
вул.  Залізнична,  41 (виготовлення 
проєктної документації) – 200,0 тис. грн
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ВИДАТКИ В СФЕРІ ОСВІТИ

ВСЬОГО: 
2071 учень
297 педагогічних працівників
149 осіб іншого персоналу

!
Головним стратегічним напрямком в галузі 

«Освіта» громада визначила підвищення якості і 
конкурентоспроможності освіти. Щорічно 
відбувається покращення умов для здобуття 
юними громадянами дошкільної, повної загальної 
середньої та позашкільної освіти, зміцнюється 
матеріальна база освітянських закладів.

Кількість
учнів

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість
іншого
персоналу

68 осіб

14 осіба

6 осіб

ВЕЛИКОЩИМЕЛЬСЬКИЙ
НВК  ЗНЗ І-ІІ СТ. ДНЗ

Кількість
учнів

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість
іншого
персоналу

44 особи

12 осіб

6 осіб

СНОВСЬКИЙ
НВК  ЗНЗ І-ІІ СТ. ДНЗ

Кількість
учнів

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість
іншого
персоналу

177 осіб

24 особа

14 осіб

СНОВСЬКИЙ
НВК ДНЗ-СЗНЗ І СТ.

Кількість
учнів

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість
іншого
персоналу

65 осіб

17 осіб

12 осіб

ТУРЯНСЬКИЙ НВК
  ЗНЗ І-ІІ СТ. ДНЗ

Кількість
учнів

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість
іншого
персоналу

590 осіб

49осіб

24 особи

Кількість
учнів

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість
іншого
персоналу

260 осіб

33 особи

15 осіб

Кількість
учнів

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість
іншого
персоналу

264 особи

35 осіб

15 осіб

Кількість
учнів

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість
іншого
персоналу

80 осіб

21 особа

11 осіб

СНОВСЬКА ЗОШ
І-ІІІ СТ. №1

СНОВСЬКА ЗОШ
І-ІІІ СТ. №2

СНОВСЬКА
ГІМНАЗІЯ

КУЧИНІВСЬКА
ЗОШ І-ІІІ СТ.

Кількість
іншого
персоналу

Кількість
учнів

Кількість 
педагогічних 
працівників

144 особи

25 осіб

13 осіб

Кількість
учнів

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість
іншого
персоналу

169 осіб

24 особи

13 осіб

Кількість
учнів

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість
іншого
персоналу

119 осіб

22 особи

8 осіб

Кількість
учнів

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість
іншого
персоналу

91 особа

21 особа

12 осіб

НОВОБОРОВИЦЬКИЙ
НВК ЗНЗ І-ІІІ СТ. ДНЗ

ПЕТРІВСЬКИЙ НВК
  ЗНЗ І-ІІІ СТ. ДНЗ

РОГІЗКІВСЬКИЙ НВК
  ЗНЗ І-ІІІ СТ. ДНЗ

ТИХОНОВИЦЬКА
ЗОШ І-ІІІ СТ.
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ВЕЛИКОЩИМЕЛЬСЬКИЙ
НВК  ЗНЗ І-ІІ СТ. ДНЗ

СНОВСЬКИЙ
НВК  ЗНЗ І-ІІ СТ. ДНЗ

СНОВСЬКИЙ
НВК ДНЗ-СЗНЗ І СТ.

ТУРЯНСЬКИЙ НВК
  ЗНЗ І-ІІ СТ. ДНЗ

СНОВСЬКА ЗОШ
І-ІІІ СТ. №1

СНОВСЬКА ЗОШ
І-ІІІ СТ. №2

СНОВСЬКА
ГІМНАЗІЯ

КУЧИНІВСЬКА
ЗОШ І-ІІІ СТ.

НОВОБОРОВИЦЬКИЙ
НВК ЗНЗ І-ІІІ СТ. ДНЗ

ПЕТРІВСЬКИЙ НВК
  ЗНЗ І-ІІІ СТ. ДНЗ

РОГІЗКІВСЬКИЙ НВК
  ЗНЗ І-ІІІ СТ. ДНЗ

ТИХОНОВИЦЬКА
ЗОШ І-ІІІ СТ.

ВИДАТКИ НА ЗАГАЛЬНООСВІТНІ 
НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ (ТИС. Г РН)

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

Видатки на 
оплату праці
на одного учня

14 404,8

19,3

16,8

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

Видатки на 
оплату праці
на одного учня

7 377,1

28,4

24,9

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

Видатки на 
оплату праці
на одного учня

7 623,7

28,9

26,1

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

Видатки на 
оплату праці
на одного учня

3 192,1

39,9

37,9

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

Видатки на 
оплату праці
на одного учня

4 676,6

32,5

28,7

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

Видатки на 
оплату праці
на одного учня

4 959,7

29,3

25,5

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

Видатки на 
оплату праці
на одного учня

3 688,1

31

28,8

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

Видатки на 
оплату праці
на одного учня

4 444,1

48,8

45

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

Видатки на 
оплату праці
на одного учня

2 868

44,1

41,3

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

Видатки на 
оплату праці
на одного учня

2 106,7

31

30,5

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

Видатки на 
оплату праці
на одного учня

1 640,1

37,3

36,6

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

Видатки на 
оплату праці
на одного учня

3 974,6

22,5

20,8

ВСЬОГО

=+
Капітальний ремонт, 

будівництво

Придбання засобів 
корекції для осіб з 

особливими освітніми 
потребами

907809,1 97,9
ТИС. Г РН
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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, покращення 
матеріально-технічної бази лікувальних закладів, 
забезпечення надання якісних медичних послуг. КНП

«Сновська ЦРЛ»

Кількість іншого
медичного персоналу

Кількість іншого
медичного персоналу

Кількість 
лікарів

Кількість 
лікарівКНП

«Сновський центр первинної 
медичної допомоги»

45
ОСІБ

17
ОСІБ 68

61

210 
ОСІБ

90 
ОСІБ

% зносу 
обладнання

% зносу 
обладнання

* 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

КНП
«Сновська ЦРЛ»

(тис. грн)

КНП
«Сновський центр 

первинної 
медичної допомоги»

(тис. грн)

Всього

Всього

Оплата
праці

Оплата
праці

Оплата 
комунальних

послуг

Оплата 
комунальних

послуг

Капітальні
 видатки

Харчування
для 

пацієнтів

Харчування
для 

пацієнтів

Забезпечення 
лікарськими 

засобами

Забезпечення 
лікарськими 

засобами

10 259,8

1 440

5 810

520

1 072

220

3 010,3 34

20

73

361,5

* Фінансування видатків по КНП «Сновська ЦРЛ» закладено 
в бюджеті лише на І квартал 2020 р., оскільки з 01.04.2020 р. 
передбачається перехід вторинної ланки медицини на 
фінансування з Національної служби здоров’я України
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КНП
«Сновська ЦРЛ»

3 010,3
ТИС. Г РН

КНП
«Сновська ЦРЛ»

Передбачені в місцевому
бюджеті кошти

Передбачені в місцевому
бюджеті кошти

Кошти, необхідні для придбання 
лікарських засобів за рахунок 

місцевого бюджету

Кошти, необхідні для придбання 
лікарських засобів за рахунок 

місцевого бюджету
150
ТИС. Г РН

830
ТИС. Г РН 73 

ТИС.Г РН

361,5 
ТИС.Г РН

КНП
«Сновський центр первинної 

медичної допомоги»

* Кошти по програмі «Доступні ліки» не враховані, 
оскільки у 2020 році фінансування здійснюється 
обласним бюджетом

*  Забезпечення дітей окремих категорій віком 
    до 1-го року молочними сумішами згідно 
    Наказу №120 від 25 травня 2000 р.

Харчування
дітей

Харчування*
дітей

ВСЬОГО:

ВСЬОГО:

Окремо не 
обліковується

Харчування
дорослих

Харчування
дорослих

34 тис. грн

0

КНП «СНОВСЬКА ЦРЛ»

КНП «СНОВСЬКИЙ 
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ»

34 тис. грн

20 тис. грн

20 тис. грн
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У разі виникнення запитань прохання звертатись до відділу економічного розвитку та інвестицій 
Сновської міської ради (тел. 2-13-32).

џ електронною поштою у вигляді документу у форматі Word та в сканованому вигляді з поміткою 
«Громадський бюджет» на електронну адресу: budget.msnovsk@gmail.com

Сновська міська рада запрошує жителів Сновської об`єднаної територіальної громади взяти активну 
участь у процесі Громадського бюджетування 2020.

Подати проєктну заявку можна з 1 лютого по 31 березня 2020 року включно одним з наступних 
способів:

џ в паперовому вигляді – до відділу економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради за адресою: 
м. Сновськ, вул. Незалежності, 19, 1 поверх, каб. № 16;

џ за посиланням snovska-otg.ci.org.ua в розділі «Подати проєкт»;

Кожен житель громади віком від 14 років може запропонувати ідею (проєкт), яка буде реалізована протягом 
2020 року бюджету Сновської міської об'єднаної територіальної громади. Загальна вартість такого проєкту у 2020 
році не може перевищувати 350 тис. грн.

З Бланком заявки, за якою подається проєкт, та з усіма матеріалами з даного питання можна ознайомитися на 
сайті Сновської міської ради у розділі «Громадський бюджет».

ЗРОБІТЬ КРОК НАЗУСТРІЧ СВОЇЙ МРІЇ!

Юридична адреса:
15200, Чернігівська область, Сновський район, 

Код ЄДРПОУ: 04061932
Офіційний вебсайт у мережі інтернет: snovmr.gov.ua
Сторінка у Facebook: facebook.com/snovmr.gov.ua

Тел/факс: 2-17-70, 2-15-42
м. Сновськ, вул. Банкова, 5

Е-mail: msnovsk_post@cg.gov.ua

Наклад
500 примірників
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