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Шановні мешканці Музиківської ОТГ!
Представляємо Вашій увазі бюджет для громадян, який ми
розробили доступною мовою для підвищення прозорості та
відкритості бюджетного процесу нашої громади. Ми хочемо
підвищити рівень довіри і створити стабільні процедури для
взаємодії громадян та місцевої влади.
Ми намагалися зробити інформацію зрозумілою для кожного,
пояснити звідки кошти потрапляють до бюджету, чому саме
профінансовані роботи є пріоритетними, які видатки є

,обов язковими і чому.
,Пам ятайте, що громадська зацікавленість та контроль сприяє

зростанню ефективності бюджетних витрат!
Запрошуємо Вас ознайомитися з плановими показниками
місцевого бюджету Музиківської сільської ради на 2019 рік.

                                                                           
Голова Музиківської сільської ради

С.Н. Лейбзон

      Що таке бюджет для громадян?

      Бюджет  для громадян, який ви тримаєте у руках, - це спрощена, позбавлена

технічної мови презентація комплексної інформації про бюджет громади. Бюджет

для  громадян  доповнюється візуалізаціями,  щоб спростити розуміння складних

цифр. Основна мета «бюджету для громадян» - це зробити складну та технічну

бюджетну інформацію доступною для широкого кола осіб.

      Бюджет  для  громадян  допомагає зрозуміти бюджет громади і побачити своє

місце в ньому. Він  нагадує,  що  бюджет  громади - це  кошти  всіх  її  мешканців,
,і показує, що гроші в бюджеті не   з являються  нізвідки, а 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

БЮДЖЕТ
РОЗВИТКУ
Кошти, які витрачаються на
капітальне будівництво, реалізацію
інвестиційних проектів, 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.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Окремий фонд, кошти якого мають цільове
спрямування. Основну частину спеціального
фонду формують бюджет розвитку та власні
надходження бюджетних установ, а також інші
ресурси, наприклад, гранти від міжнародних
організацій.

ТРАНСФЕРТИ
Кошти, які передаються з бюджетів інших
рівнів до бюджету громади. До трансфертів
відносяться дотації та субвенції.

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Гроші, які громада заробила сама, а також
отримала від держави. Доходи бюджету
формуються з податків та зборів,
неподаткових надходжень (наприклад,
кошти, отримані за надання адміністративних
послуг, кошти, які самостійно заробили
бюджетні установи).

МІСЦЕВИЙ
БЮДЖЕТ
Це фінансовий план громади. В ньому
визначається, звідки громада буде
отримувати кошти, а також на що їх
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 їх
витрачати.
Бюджет, а також зміни до нього
затверджуються рішенням місцевої ради.

ДОТАЦІЇ
Кошти, які виділяються з бюджету
вищого рівня для того, щоб досягти
рівних доходів населення у всіх
населених пунктах.

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. Субвенції
також можуть передаватися з одного місцевого
бюджету іншому. Наприклад, передача коштів
обласній лікарні на лікування міських жителів -
з міського в обласний бюджет.

ВИДАТКИ
БЮДЖЕТУ
Кошти, що витрачаються на цілі та заходи,
які заплановані в бюджеті. Видатки можуть
бути поточні та капітальні.

ЗАГАЛЬНИЙ
ФОНД 
Кошти, передбачені для надання послуг 
державними установами. Кошти загального
фонду витрачаються переважно на виплати
заробітної плати та оплату енергоносіїв, для
надання громадянам послуг освіти (дит.садки,
школи, позашкільні заклади), культури (будинки
культури, клуби, бібліотеки, музеї), медицини
(ФАПи, амбулаторії),соц.захисту, фіз.культури
і спорту (дитячо-юнацька спортивна школа,
заходи та змагання різного характеру).



               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 1 рік  називається
бюджетним циклом і включає 5 стадій: складання
прогнозу бюджету, складання проекту бюджету,
 розгляд проекту 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.

СКЛАДАННЯ
ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ

Прогноз  бюджету робиться на 3 роки -
плановий (тобто той, на який плануємо
б ю д ж е т )  і  2  н а с т у п н і  р о к и . 
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 з зібраних податків.
Прогноз оприлюднюється на сайті ради
та приймається на сесії не пізніше
1 вересня.

СКЛАДАННЯ
БЮДЖЕТУ

На ц ій  стаді ї  загальнодержавні
о р г а н и  п о д а ю т ь  р о з р а х у н к и
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 вже відбувається
розробка проекту рішення про місцевий
бюджет. Підготовлений попередній
проект бюджету оприлюднюється на
сайті ради.

РОЗГЛЯД ТА
ЗАТВЕРДЖЕННЯ

БЮДЖЕТУ
Попередній проект рішення про бюджет
обговорюється та затверджується на
засіданні постійної комісії місцевої ради,
яка відповідає за питання бюджету. Далі
проект рішення передається на розгляд
виконавчого комітету, який також повинен
його затвердити. Після цього проект
бюджету розглядається та затверджується
вже на сесії місцевої ради. Рішення про
затвердження бюджету приймається не
пізніше, ніж 25 грудня. Після прийняття, 
р і ш е н н я ,  а  т а к о ж  с а м  б ю д ж е т,
оприлюднюються на сайті ради.

ЗВІТУВАННЯ
ПРО ВИКОНАННЯ

БЮДЖЕТУ
По завершенню року, для якого виконувався
бюджет, розпочинається підготовка звіту про
виконання бюджету за рік. Звіт також проходить
всю процедуру розгляду та затвердження в
усіх інстанціях, яка завершується розглядом
та затвердженням рішення місцевою радою.
Затверджений звіт оприлюднюється на сайті
ради. Окрім того, бюджетне законодавство

,встановлює обов язкову вимогу проведення
публічного звітування про виконання бюджету.
Публічне представлення звіту про виконання
бюджету повинно відбутись не пізніше, ніж
15-го березня наступного року. Місцева рада
повинна широко анонсувати захід, на якому
буде представлятись звіт про виконання
бюджету, та запрошувати громадськість
відвідати його.

ТРАВЕНЬ-ЖОВТЕНЬ
В цей час відбувається складання бюджету

на наступний рік.
Як долучитись:

- подавати пропозиції до бюджету депутатам;
- подавати пропозиції безпосередньо до сільської ради
(сільська рада також сама може організувати процес

збору пропозицій до бюджету від громадян);
- брати участь в експертних групах, дорадчих органах,
наприклад, з питань врахування бюджетом гендерних

аспектів.

ЛИСТОПАД- 25 ГРУДНЯ
В цей час попередній проект проходить узгодження
та обговорення, під час кожного з яких до бюджету

можуть вноситись 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 громадян;
- сприяти поширенню прийнятого рішення про бюджет,
а також Бюджету для громадян - розповсюджувати ці
документи електронно, обговорювати їх з колегами

чи знайомими.

ЛИПЕНЬ - ВЕРЕСЕНЬ
В 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;
- подавати пропозиції безпосередньо до фінвідділу

(контакти дивіться в кінці цього документу), сільська рада
також сама може організувати процес збору пропозицій

до прогнозу бюджету від громадян через ЦНАП чи
під час заходів, у місцях масового збору людей;

- брати участь в експертних групах, дорадчих органах,
наприклад, з питань врахування прогнозом
довгострокових інфраструктурних проектів.

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 виконання бюджету
затверджується;

- ініціювати громадський аудит виконаного бюджету:
як по окремих напрямках (наприклад, щодо гендерної

орієнтованості чи освіти), так і всього бюджету
в цілому.

БЮДЖЕТНИЙ
ЦИКЛ

ВИКОНАННЯ
БЮДЖЕТУ

Саме   на   цьому   етапі   здійснюються   всі   витрати  та
збираються всі податки.  Окрім  того, протягом  виконання
бюджету  може  виникати  необхідність  внесення   змін  в 
нього. Всі зміни проходять окрему процедуру від розгляду
бюджетною  комісією  ради  і  до   затвердження  на  сесії

,ради. Окрім того, законодавством встановлено  обов язок
щоквартального  звітування  про  виконання бюджету, що
також    передбачає    затвердження    квартальних   звітів
окремими   рішеннями   ради   по   завершенню    кожного
кварталу.

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». Брати

участь у кампаніях агітації за проекти бюджету
участі та голосувати за проекти бюджету участі;
- ініціювати громадський моніторинг виконання

бюджету;
- відвідувати засідання бюджетної комісії та сесій
сільської ради, на яких розглядаються бюджетні

питання.



НАША ГРОМАДА ЗАРАЗ

Найпотужніші підприємства громади:

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ 2016 - 2019рр.
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БАЗОВА ДОТАЦІЯ, (грн)
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ВЛАСНІ ДОХОДИ, (грн)

філія ПАТ
«Агрохолдінг

Авангард»
(птахофабрика)

ТОВ «Комерцбудпласт»
(біогазовий завод)

ПП «ТінСервіс»
(завод легких

металевих виробів)

ФГ «Сапфір-Агро»

НА ЧОМУ ЗАСНОВАНО БЮДЖЕТ НАШОЇ ГРОМАДИ

Власні доходи на одного мешканця в 2019 році - 6 864 грн

    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.

Ось так змінились фінансові показники нашої громади
за чотири роки її існування:

Загальна
кількість

населення -
3 774 особи

Площа
території
громади -

126,874 кв.м

Земля сільсько-
господарського
призначення - 
1 577,642 кв.м

Фермерські
господарства -

24

Фізичні особи-
підприємці - 39

Магазини - 18Школи
громади - 2

Дитячі садки
громади - 2

Фельдшерсько-
акушерські пункти та

амбулаторії - 3



,Головним документом Музиківської об єднаної громади є Стратегія розвитку
на 2017-2025 роки. Відповідно до пріоритетів розвитку громади, які визначені в
Стратегії, у громаді затверджено план соціально-економічного розвитку,
працюють цільові програми, залучаються інвестиції, реалізуються грантові
проекти. Пріоритети розвитку громади на 10 років:

ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ ГРОМАДУ!

Модернізація
комунальної

інфраструктури

Благоустрій
території

Розвиток шкільної
та дошкільної освіти

Економія
енергетичних

ресурсів

Створення
культурного

простору

Врахування потреб
всіх цільових груп

У 2018 році вперше в Музиківській громаді відбулися
вуличні акції «Впливай на бюджет своєї громади!»,
під час яких громадяни внесли 136 пропозицій до проекту
бюджету на 2019 рік. Отримані пропозиції громадян депутати
врахували в бюджеті на 2019 рік:
- кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації по
реконструкції Східненського ясла-садку (241 тис.грн),
- кошти на модернізацію системи вуличного освітлення
(658 тис.грн),
- кошти на реконструкцію Музиківського ясел-садка
(1 млн грн) з власних надходжень,
- запланували всю субвенцію на розвиток
інфраструктури ОТГ у сумі 1 млн 650 тис.грн

Також ідеї громадян стали проектними пропозиціями для
участі в обласних та грантових конкурсах.



ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ
ГРОШІ?

БЮДЖЕТ
УЧАСТІ 2019

У  Музиківській громаді Бюджет участі впроваджується вже 2-й рік.
У 2018 році виділено 120 тис.грн та подано 9 проектів. В цьому році
виділено 200 тис.грн і подано 13 проектів (всі допущені до голосування).

ПЕРЕМОЖЦІ ЦЬОГОРІЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ:
1. «Веселе дозвілля», Поворознюк Римма - 210 голосів.
2. «Гарна зупинка-вдала поїздка», Шкурупій Тетяна - 200 голосів.
3. «А я люблю, коли сміються діти», Янчіюк Катерина - 117 голосів.
4. «Спортивній громаді- свій стадіон», Михайлов Микола -108 голосів.
5. «Еко-клас в парковій зоні школи- освітнє еко-середовище», Компаніченко Наталя - 108
голосів.
Кількість людей, які прголосували - 519 осіб, загальна кількість відданих голосів - 1023.
Кількість  зіпсованих бланків 10 шт.

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

ВЛАСНІ ДОХОДИ ТРАНСФЕРТИ
гроші, які отримує громада

від держави

26 778,3 тис.грн (62,35%) 16 172,4 тис.грн (37,65%)
ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ
10 021 тис.грн (61,96%)

ДОДАТКОВА ДОТАЦІЯ 892 тис.грн (5,51%)

ІНКЛЮЗИВНА СУБВЕНЦІЯ 88 тис.грн (0,54%)

СУБВЕНЦІЯ НА ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 7,9 тис.грн (0,05%)

ІНШІ СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
505,3 тис.грн (3,12%)

ПОДАТКОВІ
НАДХОДЖЕННЯ

НЕПОДАТКОВІ
НАДХОДЖЕННЯ

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
ПІДПРИЄМСТВ

1,9 тис.грн (0,007%)
РЕНТНА ПЛАТА
1,7 тис.грн

(0,006%)

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
874,4 тис.грн (48,43%)
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ,
ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ СІЛЬСЬКОГОСП.
ДІЯЛЬНОСТІ
775,9 тис.грн (43%)
ІНШІ ДОХОДИ
150 тис.грн (8,31%)

ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ
ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
5 тис.грн (0,28%)

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

15 631,8 тис.грн (58,37%)

ЄДИНИЙ ПОДАТОК
1 292,7 тис.грн (4,83%)

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
514,1 тис.грн (1,92%)

ПОДАТОК НА МАЙНО
7 530,8 тис.грн (28,12%)

24 973
тис.грн 1 805,3

 тис.грн

42 950,7 тис.грн (100%)

СУБВЕНЦІЯ НА ОСНАЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ ТА
ОБЛАДНАННЯМ 308,4 тис.грн (1,9%)

ІНФРАСТРУКТУРНА СУБВЕНЦІЯ
1 622,6 тис.грн (10,03%)

СУБВЕНЦІЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «НОВОЇ УКР. ШКОЛИ»
112,7 тис.грн (0,7%)

СУБВЕНЦІЯ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
113 тис.грн (0,72%)

    Кошти в бюджет громади потрапляють з двох основних джерел - від держави  (субвенції, дотації)  та від громади
(власний заробіток громади).  Кошти  від  держави  спрямовуються  на  забезпечення  надання  освітніх,  медичних
послуг, інших функцій держави.
    Більшу  частину надходжень громада отримує з власних доходів, які складаються з податкових та  неподаткових
надходжень.
    Найважливішим у розвитку громади є наповнення бюджету.  Адже  без грошей в сільському бюджеті неможливо
виплатити  гідну  заробітну  плату  вчителю  чи  проектному  менеджеру, складно  впроваджувати енергоефективні
технології в опалення сільського будинку культури, неможливо  приготувати смачні та корисні обіди для вихованців

,садочків та шкіл з дешевих та неякісних  продуктів. Тому  ми постійно  слідкуємо за сплатою обов язкових податків,
проводимо  роботу  щодо  вибору  перспективних  земельних  ділянок  для  початку  нового  бізнесу,   намагаємося
знайти  гранти  для  місцевих  підприємців,  створюємо  комфортні,  справедливі  та  безпечні  умови  для   кожного
платника податків.

МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ 2 501,5 тис.грн (15,47%)



КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ З
БЮДЖЕТУ?ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

ЗА ГАЛУЗЯМИ

22 494 тис.грн            2 734,9 тис.грн                  4 315,8 тис.грн            2 295,1 тис.грн                

189,4 тис.грн                  1 910,1 тис.грн

786,1 тис.грн                 

9 116,3 тис.грн                  

ОСВІТА
ОХОРОНА,ЗДОРОВ Я

ЕКОНОМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНЕ

ГОСПОДАРСТВО

ФІЗИЧНА
КУЛЬТУРА
І СПОРТ

КУЛЬТУРА
І МИСТЕЦТВО

СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ ТА
СОЦІАЛЬНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УПРАВЛІННЯ
ГРОМАДОЮ

1 490,6 тис.грн               

ІНШІ
ВИДАТКИ

ОСВІТА               22 494 16 652,6   2067    3 774,4

ОХОРОНА,ЗДОРОВ Я          2 734,9                                     2 734,9

ЕКОНОМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ     4 315,8                                   4 315,8

ЖКГ                   2 295,1                       150      2 145,1
СОЦ.ЗАХИСТ
ТА СОЦ.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

786,1                                   786,1

УПРАВЛІННЯ
ГРОМАДОЮ      9 116,3        7 138       282     1 696,3

КУЛЬТУРА І
МИСТЕЦТВО     1 910,1        550,9      97,9     1 261,3

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
І СПОРТ             189,4          129,4                   60

ІНШІ ВИДАТКИ   1 490,6                                 1 490,6

НАЙБІЛЬШІ
ВИДАТКИ
З БЮДЖЕТУ
ПО ГАЛУЗЯМ    

ВСЬОГО,
тис.грн

- оплата праці, тис.грн
- оплата енергоносіїв, тис.грн
- інші видатки, тис.грн

ВСЬОГО ВИДАТКІВ:
45 332,3 тис.грн

,Основні напрямки видатків із сільського бюджету - це освіта, охорона здоров я, соціальний захист населення.
      За рахунок власних надходжень до бюджету громади (без урахування коштів, отриманих з державного бюджету)
утримуються повністю дошкільні, позашкільні заклади, заклади культури, спорту, установи соціального захисту
населення та управління громадою, а також благоустрій території, житлово-комунальне господарство, ремонти доріг.
Крім того, із сільського бюджету утримуються школи, крім заробітної плати педагогів, та проводяться видатки на

,охорону здоров я, що не покриваються коштами  державного бюджету.



ВИДАТКИ В СФЕРІ ОСВІТИ

Загальноосвітній
заклад Музиківська загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів

К-сть учнів/
вихованців

К-сть обслуг.
персоналу

К-сть вчителів/
вихователей

Видатки на
1 учня/ вихованця,

тис.грн

Всього видатків
на заклад,
тис.грн

Заробітна
плата, тис.грн

Оплата
комунальних послуг,

тис.грн

Придбання інших
товарів і послуг,

тис.грн

Харчування дітей,
тис.грн

Східненська загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів

Музиківський
ясла-садок

Східненський
ясла-садок

89

9 

8 

28,5 

2 538,5

41

4

6

41,3

1 692,3

273

31 

25 

40,1

10 957,9

8 278,4 

1 098 

1 179,5

402 

124

19 

18 

58,9 

7 305,3

5 518,9 

732 

786,3 

268 

1 713,1 

142,2 

413,2 

270 

1 142,1

94,8

275,4

180

ВИДАТКИ НА РОЗВИТОК ГРОМАДИ

    Реконструкція  дитячого садка (з доведенням до 180 місць) в с.Музиківка,
вул. 40 р. Перемоги, 35-А - 1090,0 тис.грн
    Капітальний ремонт бібліотеки в с. Загорянівка - 1000,0 тис.грн
    Капітальний ремонт вулиць в с. Східне та в с. Музиківка - 2000,0 тис.грн
    Капітальний  ремонт  водопровідних мереж в с. Східне (північна частина)
та в с. Загорянівка - 750,0 тис.грн
    Капітальний ремонт приміщень будівлі  центру надання адміністративних
послуг в с. Музиківка - 686,9 тис.грн
    Співфінансування  будівництва  комплексного спортивного майданчика зі
штучним покриттям в с. Музиківка - 105,1 тис.грн
    Співфінансування  будівництва  комплексного спортивного майданчика зі
штучним покриттям в с. Східне - 162,1 тис.грн
    Реконструкція   вуличного   освітлення   в   селах   Музиківка  та  Східне  - 
560,0 тис.грн

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ



                          ПРОЕКТ
                  «СХОДИ СОНЦЯ»,
          направлений на створення
            відкритого простору біля
       Східненського будинку культури,
отримав підтримку від програми DOBRE
   у розмірі 298,1 тис.грн. В сільському
            бюджеті на оплату робіт
                     заплановано
                      150 тис.грн

ПРОВЕДЕННЯ
РЕМОНТНИХ РОБІТ
водопровідної мережі

 по вул.Степова у
с. Музиківка -
660 тис.грн

 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
вул. Стадіонна в с. Музиківка

загальною   вартістю   проекту
699,918 тис.грн   реалізований

 спільно  з  Херсонською  обласною
     радою. Співфінансування з

місцевого бюджету
24,4% - 150 тис.грн

                         З 2019р. в
                       Музиківській
                  ОТГ почала діяти
              ПРОГРАМА підтримки
      молодіжної політики  до 2022р.
          В цьому році на вирішення
             проблем та реалізацію
                молодіжних проектів
                         виділено
                         20 тис.грн

ІСТОРІЇ УСПІХУ



                                                   Вже третій рік діє
                                              програма перевезення
                                        пільгових категорій громадян
                                          на приміських маршрутах
                                   автомобільним транспортом. На
                                  2019 р. виділені 400 тис.грн. Кожен
                                                 пільговик отримує
                                               по 4 талони на місяць
                                                для  безкоштовного
                                                           проїзду.

Залишок  коштів  медичної  субвенції
з   державного    бюджету   місцевим
    бюджетам,  у  сумі  120  тис.грн,
      було спрямовано на придбання
         двох аналізаторів для потреб
                КНП  « Музиківська
                      амбулаторія
                           ЗПСМ»

                            Триває
                капітальний ремонт
             приміщення центральної
         контори під Центр надання
     адміністративних послуг. Кошти на
      ремонт, а саме 686,919 тис.грн,
виділені з місцевого бюджету. В межах
      Програми «U-LEAD з Європою»
                 плануємо отримати

,           комп ютерне обладнання,
                   меблі, програмне
                    забезпечення та
                      методологічну
                         підтримку.

                                                                                                                  Голові Музиківської ОТГ
                                                                                                                   С.Н.Лейбзону

                                                                                                            _________________________(ПІБ)

                                                                                                            _______________________(адреса)

                                                                                                            ______________________ (конт.тел.)

                                                      ПРОПОЗИЦІЇ
                                       ДО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ 2020

Вважаю, що в нашій громаді існує проблема____________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ця проблема зачіпає інтереси _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Вирішити цю проблему можна шляхом ________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Прошу Вас розглянути можливість включення до бюджету Музиківської сільської ради
на 2020 рік витрати на

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________(Підпис)                                                             ______________________(Дата)

Подайте свої пропозиції до
бюджету Музиківської ОТГ
на 2020 рік!
Для цього опишіть існуючу
проблему та запропонуйте
шляхи її вирішення.
Заповнену форму подайте
до сільської ради!



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

75023, с.Музиківка, вул.40 років Перемоги, 35

Тел.(0552) 44-43-72, (05547) 3-32-34, 5-63-86

Т/ф: (055247) 5-63-17

моб.: 050-698-08-18, 067-551-60-36

код ЄДРПОУ Музиківської сільської ради: 26347865

E-mail: muz-rada@meta.ua

Офіційний сайт: https://muzykivskaotg.gov.ua

Офіційна сторінка в Facebook:

@MuzykivkaVillageCouncil

ТИРАЖ 500 ПРИМІРНИКІВ


