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Перелік скорочень 
БКУ (БК)   – Бюджетний Кодекс України  
ҐОБ    – гендерно орієнтовне бюджетування 
ГРН    – гривня, національна грошова одиниця України 
ЕСЗ    – електронна система закупівель 
КП    – комунальне підприємство 
Мінрегіон   – Міністерство регіонального розвитку, будівництва  
 та житлово-комунального господарства України 
Мінфін     – Міністерство фінансів України 
НГО    – нормативно-грошова оцінка 
ОДА      – обласна державна адміністрація 
ОТГ     – об’єднана територіальна громада 
ПДВ    – податок на додану вартість 
ПДФО    – податок на доходи фізичних осіб 
ПКУ    – Податковий Кодекс України  
ЦНАП     – центр надання адміністративних послуг 

Термінологічний словник 

Бюджетне асигнування – повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до 
бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів, яке має 
кількісні, часові та цільові обмеження. 

Бюджетний запит – документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що 
містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для 
його діяльності на наступні бюджетні періоди. 

Бюджетне зобов'язання – будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення 
замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних 
операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом 
цього ж періоду або у майбутньому. 

Бюджетне призначення – повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, надане 
рішенням про місцевий бюджет, яке має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє 
надавати бюджетні асигнування. 

Бюджетна програма – сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та 
очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів 
відповідно до покладених на нього функцій. 

Бюджетний процес – регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, 
затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства. 

Кошторис – основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний 
період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних 
асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною 
установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних 
призначень. 

Місцевий фінансовий орган – установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції 
зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками 
бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету. 

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі – метод управління бюджетними коштами 
для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки 
ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу. 
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Проект бюджету – проект плану формування та використання фінансових ресурсів для 
забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами місцевого самоврядування протягом 
бюджетного періоду, який є невід'ємною частиною проекту рішення про місцевий бюджет. 

Рішення про місцевий бюджет – нормативно-правовий акт місцевої ради, виданий в 
установленому порядку, що затверджує місцевий бюджет та визначає повноваження місцевої 
державної адміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування здійснювати 
виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду. 

Розпис бюджету – документ, в якому встановлюється розподіл доходів, фінансування бюджету, 
повернення кредитів до бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних 
коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації. 

Процес та методологія оцінки управління фінансами 

Організація «Ґлобал Ком'юнітіз» виконує в Україні програму DOBRE («Децентралізація приносить 
кращі результати та ефективність», DOBRE), що фінансується відділом демократії та врядування 
представництва Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні. Виконання цієї 
програми надасть лідерам ОТГ можливість ефективно враховувати пріоритети шляхом 
ефективного управління ресурсами, підвищувати якість громадських послуг, стимулювати 
розвиток місцевої економіки й розширювати участь громадян у суспільному житті. Завдяки 
реалізації програми буде підвищено дієвість та ефективність систем і процесів управління 
фінансами у ОТГ. 

Через процес оцінювання управління фінансами (ОУФ) було задокументовано процедури й 
процеси ОТГ, з метою з’ясування дотримання положень законодавства України з урахуванням 
кращих міжнародних практик.  

Процес 

Робота проводилась шляхом співбесід із ключовими працівниками у ОТГ, вивчення документів, 
безпосередніх спостережень та застосування інших методик, доцільних для застосування під час 
виконання завдань. За результатами оцінювання управління фінансами визначено операції, 
процеси та практичні заходи, що потребують коригування та удосконалення, а також прогалини та 
недоліки, які доцільно буде виправити чи усунути, за кожним напрямком діяльності. 

За кожною ОТГ, з метою забезпечення якісної комунікації, було закріплено консультанта для 
вирішення всіх питань, які виникали під час здійснення оцінювання. Було визначено робочу групу, 
яка проводила всі необхідні дослідження, систематизувала отримані дані ОТГ, визначала 
змістовне наповнення кінцевих редакцій звітів, формулювала рекомендації для громад. Під час 
проведення оцінювання фінансового управління в ОТГ, робоча група здійснювала збір та обробку 
внутрішньої інформації (надавалась представниками ОТГ) та зовнішньої інформації (дані відкритих 
інформаційних джерел, дані отримані під час співбесід із стейкхолдерами).  

Для виконання оцінки управління фінансами в територіальній громаді відбулась зустріч з 
представниками ОТГ 14.12.2018 р. та зібрано інформацію щодо наявних документів, процедур, 
практик та операцій стосовно сфери управління фінансами згідно Інформаційного запиту та 
переліку документів. 

Принципи 

Під час здійснення дослідження експерти дотримувалися наступних принципів роботи:  

 законності - дотримання вимог законодавства; 

 об'єктивності - отримання повної та достовірної інформації, що ґрунтується на 
документальних та фактичних даних, одночасно розвиваючи взаємовідносини з 
представниками місцевого самоврядування для того, щоб забезпечити повноту 
оцінювання та розробку реалістичних рекомендацій; 
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 партнерства - надання консультаційної підтримки працівникам ОТГ, залучаючи їх до 
процесу оцінювання, обговорення отриманих результатів і визначення шляхів реалізації 
рекомендацій у майбутньому, з одночасним забезпеченням результативного проведення 
зовнішнього оцінювання; 

 превентивності – виявлення прогалин у фінансовому менеджменті з метою запобігання 
виникнення у подальшому відхилень від встановлених норм чинного законодавства; 

 відкритості - запровадження механізмів зворотного зв'язку та транспарентності при 
здійсненні оцінювання управління фінансами з метою подальшого їх використання у 
повсякденній діяльності ОТГ. 

За результатами проведення оцінки складено звіт, у якому зафіксовано результати оцінювання. У 
звіті відображено детальний опис наявної діяльності, процедур і процесів в ОТГ. За кожним 
напрямком визначено недоліки, вузькі місця та прогалини (у разі їх наявності) та розроблено 
рекомендації щодо їх усунення.  

Методологія 

Звіт з оцінки управління фінансами підготовлено відповідно до схваленої «Ґлобал Ком’юнітіз» 
методології, яка визначає єдиний порядок проведення оцінки фінансового управління в ОТГ, 
визначає критерії комплексного оцінювання. 

Під час проведення оцінювання фінансового управління експерти здійснювали вивчення 
наступних аспектів у сфері управління фінансами: 

1. загальної інформації про ОТГ (соціально-економічний розвиток громади, органи місцевого 
самоврядування, розроблені стратегічно-планові документи); 

2. процес формування бюджету, в тому числі, використання даних і залучення населення до 
процесу; 

3. формування бюджетів із урахуванням гендерних питань («гендерно-чутливе 
бюджетування»); 

4. процес затвердження бюджету; 

5. збору доходів (усі джерела, передбачені законодавством і нормативними актами); 

6. адміністрування доходів (яким чином здійснюється управління процесом збирання, 
включаючи оцінювання обсягів надходжень); 

7. виконання бюджету; 

8. платежів (в розрізі типів, включаючи капітальні видатки, фінансування поточних операцій 
тощо); 

9. управління коштами (в тому числі, робота з готівковими коштами, управління 
казначейськими та банківськими рахунками тощо); 

10. бюджет і фінансова звітність; бухгалтерський облік (ведення бухгалтерських книг, облік 
операцій тощо); 

11. здійснення закупівель (усі аспекти закупівлі товарів і послуг у розрізі типів); 

12. управління активами (система виявлення та супроводу активів, продаж або надання в 
оренду земельних ділянок і будівель тощо); 

13. аудит (зовнішній та внутрішній). 
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1. Загальна інформація про ОТГ 1 
1.1. Картка громади 
Адміністративний центр: с. Новорайськ 

Дата створення громади: 29 квітня 2018 року 

Склад громади: 6 населених пунктів: села Новорайськ, Заможне, Костирка, 
Червоний Маяк, Крупиця, Ударник 

Голова громади: Шокуров Олександр Анатолійович 

Кількість населення: 5128 осіб 

Інфраструктура громади: ✓ економічна діяльність: 51 суб’єкти господарювання, у 
тому числі юридичних осіб – 24, фізичних осіб-
підприємців                      – 27. Функціонує - 26 
сільськогосподарських підприємств які здійснюють 
діяльність у галузі рослинництва та тваринництва; 

✓ 8 закладів освіти, у тому числі: 2 загальноосвітніх 
навчальних закладів І-ІІІ ступеня, 2 загальноосвітні 
навчальні заклади І ступеня, 4 дошкільних навчальних 
закладів; 

✓ охорона здоров’я – 6 закладів охорони здоров’я, у тому 
числі: 4 фельдшерсько-акушерських пунктів, 2 
амбулаторії; 

✓ 6 закладів культури; 
✓ соціальні заклади - на балансі району 

Соціально-демографічний 
стан громади 

✓ Розподіл населення: 2493- чоловіки, 2630- жінки; 2512 
осіб віком від 18 до 35 років,  1032 – пенсіонерів. 
Працюють -2200 осіб, мають статус безробітних  47 осіб. 

Площа громади ✓ 221.88 км2 

Наявна розбіжність між фактичною кількістю населення та даними з офіційних джерел, що 
використовуються для розрахунку державних дотацій та субвенцій. Проте за офіційними даними, 
обліковується більша кількість, ніж фактична.  

На території ОТГ працює комунальне підприємство КП «Комунальник» (ЄДРПОУ 32480325, забір, 
очищення та постачання води, збір відходів, інші послуги з прибирання). КП «Комунальник» звітує 
за результатами діяльності перед радою, контрольні показники діяльності КП не встановлювались, 
аудит діяльності КП не проводився. Відбувається цільове фінансування підприємства, 
фінансуються певні заходи. Звітність КП не оприлюднюється. Надано фінансову звітність за 
результатами 9-ти місяців 2018 року. За результатами 9-ти місяців 2018 року діяльність 
підприємства збиткова, за аналогічний період попереднього року – прибуткова. До об’єднання 
громад до бюджету с. Новорайськ надходив податок на прибуток та вилучалась частина прибутку 
комунального підприємства, надходження не є значними. На 2019 рік заплановано отримання 
податку на прибуток від комунальних підприємств.  

                                                           

1 Для написання розділу було отримано та оброблено наступні документи ОТГ (наведені у 
додаткових документах до звіту):  

 Паспорт громади; 
 Статут ОТГ; 
 Програма соціально-економічного розвитку за 2018 рік, проект на 2019 рік; 
 Фінансова звітність КП «Комунальник»  за результатами 9-ти місяців 2018 року. 



 

8 

КП «Червоний Маяк» (ЄДРПОУ 32392632, забір, очищення та постачання води, збір відходів, 
похоронні послуги), звітність не оприлюднюється, під час зустрічі не надана.  

1.2. Стратегія розвитку громади, план соціально-економічного розвитку  

Стратегію розвитку громади не прийнято. Відбувається робота з розроблення Стратегії розвитку 
Новорайської громади на 2019-2025 рр. Під час зустрічі було надано проект Програми 
економічного, соціального та культурного розвитку Новорайської сільської ради на 2019 рік2. 
Рішення ради щодо затвердження програми на веб-сайті громади не оприлюднено. У проекті 
Програма економічного, соціального та культурного розвитку сформульована без конкретизації 
способу виконання завдань та заходів, відповідальних виконавців, строків виконання, поетапної 
розбивки, джерел фінансування та обсягів фінансування. Не встановлено індикатори (показники) 
оцінки результативності виконання завдань і заходів та досягнення цілей. Було проаналізовано 
основні завдання та заходи на 2019 рік.  

Місцеві (регіональні) програми, які фінансуватимуться за рахунок коштів, які затверджені 
рішенням сесії згідно додатку до бюджету на 2019 рік, видатки бюджету, частково підтримують 
ряд визначених основних завдань та заходів, які викладені у проекті Програми економічного, 
соціального та культурного розвитку 2019 року. 

Наявне звітування перед громадою про виконання Програми економічного, соціального та 
культурного розвитку (оприлюднено звіт за I півріччя 2018 року). Відбувається звітування 
сільського голови. Звіт голови на веб-сайті громади не оприлюднюється. 

Діючі місцеві (регіональні) програми не оприлюднено на веб-сайті громади  

Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету ОТГ у 2019 році 
наведено у таблиці нижче  

Таблиця 1 Розподіл витрат Новорайського сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 
2019 році, тис.грн.  

Новорайська сільська рада Назва програми 1 689,4 

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами 

Програма «Розвиток освіти Новорайської 
сільської ради-інвестиції в майбутнє регіону до 
2021 року 

222,0 

Програма економічного,соціального та 
культурного розвитку Новорайської сільської 
ради 

698,0 

Інші видатки на соціальний захист 
ветеранів війни та праці 

Програма економічного,соціального та 
культурного розвитку Новорайської сільської 
ради 

6,5 

Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення 

Програма економічного,соціального та 
культурного розвитку Новорайської сільської 
ради 

45,0 

Програма матеріальної підтримки учасників 
антитерористичної операції,мобілізованих осіб 
до лав Збройних сил України та сімей загиблих 
учасників антитерористичної операції на 
території сільської ради (ОТГ) на 2019 рік 

130,0 

Забезпечення діяльності 
водопровідно-каналізаційного 

Програма економічного,соціального та 
культурного розвитку Новорайської сільської 

50,0 

                                                           

2
 

проект рішення  

програма соц.екон.- на 2019.doc
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Новорайська сільська рада Назва програми 1 689,4 

господарства ради 

Організація благоустрою населених 
пунктів 

Програма економічного,соціального та 
культурного розвитку Новорайської сільської 
ради 

64,0 

Програма ------ Про організацію громадських 
робіт 

91,7 

Будівництво об`єктів житлово-
комунального господарства 

Програма економічного,соціального та 
культурного розвитку Новорайської сільської 
ради 

130,0 

Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації) 

Програма економічного,соціального та 
культурного розвитку Новорайської сільської 
ради 

125,2 

Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів 

Програма економічного,соціального та 
культурного розвитку Новорайської сільської 
ради 

12,0 

Інші субвенції з місцевого бюджету 
Програма економічного,соціального та 
культурного розвитку Новорайської сільської 
ради 

115,0 

Всього    1 689,4 

1.3. Опис органів місцевого самоврядування 

Система місцевого самоврядування включає територіальну громаду, сільську раду, сільського 
голову, виконавчі органи сільської ради, старосту, органи самоорганізації населення. 

З метою забезпечення участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення при органах 
місцевого самоврядування можуть утворюватися консультативні, дорадчі та інші допоміжні 
органи, рішення яких мають рекомендаційний характер та є обов’язковими для розгляду 
відповідними органами і посадовими особами місцевого самоврядування. На території ОТГ 
громадської ради, ради підприємців, дорадчі комітети не створено, проте створена молодіжна 
рада. Було затверджено Положення молодіжної ради. Окреме Положення про органи 
самоорганізації населення не затверджувалось. 

1.3.1. Рада та постійні комісії ради 
Територіальна громада має єдиний представницький орган – Новорайську сільську раду (далі – 
рада). Вибори відбулися 29.04.2018 року. Рішення ради щодо визнання повноважень депутатів не 
оприлюднено (22 депутати)3. Порядок діяльності Новорайської сільської ради, депутатів ради, 
органів та посадових осіб ради, порядок скликання сесій, підготовки і розгляду питань порядку 
денного сесій та з інших питань закріплені у Регламенті ради4. До компетенцій Новорайської 
сільської ради у сфері управління фінансами відноситься: 

✓ затвердження бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання 
бюджету; 

                                                           

3
 

рішення №1 

06.06.2018  (повноваженя депут).doc
 

4
 

рішення №8 

06.06.2018 (про затвердж.регламенту).doc
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✓ встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України; 
прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих 
податках і зборах, а також земельному податку; 

✓ затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України; 
✓ утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди; 
✓ прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень; 
✓ прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету; 
✓ прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; 

затвердження програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які 
не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів 
права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом 
порядку приватизованого майна, про надання у концесію об'єктів права комунальної 
власності; 

✓ встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної 
власності, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету; 

✓ вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин. 

У Новорайській сільській раді рішенням сесії від 6 листопада 2017 року №5 створено 5 постійних 
комісій ради5. Назви Постійних комісій: 

✓ Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 
регламенту; 

✓ Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; 

✓ Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 
благоустрою; 

✓ Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
енергозбереження та транспорту; 

✓ Постійна комісія з гуманітарних питань. 

Склад постійних комісій на сайті не оприлюднено.  

Постійні комісії ради здійснюють вивчення, розгляд, підготовку, надання висновків та контроль 
рішень сільської ради. Постійна Комісія фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва: 

✓ готує висновки та рекомендації з питань планування соціально-економічного розвитку, 
бюджету та фінансів; 

✓ контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також 
заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань планування 
соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій, бюджету та фінансів; 

✓ з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік 
вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо 
покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, 
установ та організацій з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та 
фінансів; 

✓ розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників 
об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань планування 
соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, бюджету та фінансів, 
міжнародного співробітництва; 
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рішення №4 

06.06.2018(постійні коміс.).doc
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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✓ з питань планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, бюджету та 
фінансів перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території 
ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, 
установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради; 

✓ перед винесенням їх розгляд ради погоджує проекти рішень ради з питань бюджету та 
фінансів, планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, 
міжнародного співробітництва; 

✓ попередньо розглядає інвестиційні проекти та програми, у тому числі ті, що можуть 
реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних 
програм, проектів міжнародної технічної допомоги;  

✓ бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету, контролює процедуру його 
представлення, розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень, затвердження; 

✓ контролює виконання рішень ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-
економічного розвитку, залучення інвестицій, міжнародного співробітництва виконавчими 
органами та посадовими особами ради, юридичними особами, засновником 
(співзасновником) або учасником яких є рада; 

✓ готує рекомендації по виявленню резервів і джерел додаткових доходів до місцевого 
бюджету; 

✓ попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення позабюджетних цільових 
фондів ради, затвердження положень про ці фонди та здійснює контроль за їх 
використанням; 

✓ вносить на розгляд ради пропозиції щодо місцевих податків і зборів, встановлення 
податкових пільг, залучення фінансово-кредитних ресурсів; 

✓ бере участь в розробці проектів рішень, пов’язаних з залученням бюджетних надходжень 
для реалізації соціально-економічних та культурних програм; 

✓ вносить на розгляд ради пропозиції щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри 
їх ставок, надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і 
зборах; 

✓ розглядає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у ході розгляду 
яких забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які 
виносяться на розгляд ради; 

✓ попередньо вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань щодо внесення змін до 
рішень про місцеві бюджети, прийняті Новорайської сільською радою (у тому числі й 
попередніх скликань), а також ради, що увійшла до Новорайської сільської об’єднаної 
територіальної громади, та їхніми виконавчими органами, у відповідність приписам 
чинного законодавства України. 

Плани роботи, протоколи, інформація про перелік питань, які виносяться на засідання постійних 
комісій, звіти не оприлюднюються.  

1.3.2. Сільський голова 

Головою громади обрано Шокуров Олександр Анатолійович. Сільський голова здійснює 
організацію роботи ради, виконавчого комітету, підпис рішень ради та виконавчого комітету, 
укладає від імені територіальної громади, ради та виконавчого комітету договори. Перелік 
повноважень голови наведено в ст.42 ЗУ про Місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 
280/97-ВР. 
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1.3.3. Староста 

На території юрисдикції Новорайської сільської ради обов’язки старости рішенням ради6 
покладено на Вороного Олександра Олександровича (села Червоний Маяк, Монастирське, 
Крупиця). 

Староста представляє інтереси громади жителів зазначених сіл. Також рішеннями ради 
затверджено Положення про старосту.  

1.3.4. Виконавчі органи ради. Організаційна схема підпорядкування.  

Рішенням ради7 передбачалось затвердити з 18.12.2018 року наступну структуру та загальну 
чисельність апарату сільської ради (47,5 одиниці). Рішення на веб-сайті не оприлюднено. 
Організаційна схема підпорядкування не розроблювалась.  

                                                           

6
 

рішення №16 від 

10.07.2018 старостинські округи та полож..doc
 

7
 

проект структрура  

на 18.12.2018 №.doc
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Рисунок 1 Структура апарату Новорайської сільської ради та її виконавчих органів 

Не передбачено в апараті ради посадову особу, яка займається зв’язками з громадськістю. Не 
передбачено окремого підрозділу або особи, або комісії, яка займається внутрішнім контролем, 
не передбачено посади інспектора з праці. 

Виконавчий комітет у Новорайській сільській раді наявний, проте Положення та рішення про 
затвердження складу виконавчого комітету не передані та не оприлюднені на веб-сайті громади. 
Окрім іншої діяльності виконком здійснює попередній розгляд проекту сільського бюджету.  

Колективний договір наявний, проте укладений ще до об’єднання громади.  

Сільський голова 

Заступник з питань 
діяльності виконавчих 

органів 

Секретар сільської 
ради 

Староста 

Спеціаліст I ктегорії 

Спеціаліст II категорії 
(з юридичних питань) 

Спецыалыст I категорії 
(з кадрової роботи) 

Діловод (архів) 

Інспектор 

Інспектор 
(паспортист) 

Інспетор з ведення 
реєстру тер громади 

Системний 
адміністратор 

Інспетор ДНД 

Інспетор із соціальної 
роботи 

Відділ земельних 
відносин та 

комунальної власності 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку та звітності 

Відділ господасрького 
забезпечення 

Відділ культури та 
туризму 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 

Відділ фінансів,  
планування та 

інвестицій 
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1.3.5. Відділ фінансів, планування та інвестицій 

Планувалось виокремлення відділу фінансів, планування та інвестицій для забезпечення реалізації 
державної бюджетної політики на території ОТГ, загальної організації бюджетного процесу в ОТГ, а 
також інших функцій, пов'язаних з управлінням коштами місцевого бюджету. Положення про 
відділ не оприлюднене, під час зустрічі не надано.  

Основними завданнями відділу будуть: 

 забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території сільської Ради, 
політики місцевих органів влади щодо фінансового забезпечення економічного і 
соціального розвитку громади; 

 складання розрахунків до проекту сільського бюджету і подання  на розгляд виконкому та 
затвердження сільською радою; 

 підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного 
розвитку території; 

 розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування 
та фінансування витрат; 

 здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями 
законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, 
утворених сільською радою; 

 здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету, координація 
діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету; 

 залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій громади, а 
також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт та утримання на пайових 
засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони 
навколишнього природного середовища; 

 об’єднання на договірних засадах коштів бюджету громади та інших місцевих бюджетів 
для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних 
підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних 
інтересів громади; 

 здійснення відповідно до законодавства контролю за дотриманням зобов'язань щодо 
платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм 
власності. 

Структурна схема відділу наведена нижче 

 
Рисунок 2 Структурна схема фінансів,  планування та інвестицій 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності здійснює ведення бухгалтерського обліку фінансово-
господарської діяльності ради та підпорядкованих установ. Планувалось, що ведення 
бухгалтерського обліку установ освіти буде здійснюватися апаратом ради.  

Структурна схема відділу: 

Начальник відділу 

Спеціаліст І категорії 
з фінансових питань 

та по доходах 

Спеціаліст І категорії 
з  економічних  

питань 

Спеціаліст І категорії 
з інвестиційної 

діяльності 



 

15 

 
Рисунок 3 Структурна схема відділу бухгалтерського обліку та звітності 

1.4. Мережа розпорядників та отримувачів бюджетних коштів 

Головним розпорядником коштів є Новорайська сільська  рада. Одержувачами коштів є 
комунальні установи. Всі комунальні заклади є окремими юридичними установами. Установи 
освіти та культури передбачено було прийняти у комунальну власність до кінця 2018 року. 
Установи охорони здоров’я та заклади, що надають соціальні послуги знаходяться на балансі 
району.  

Таблиця 2 Мережа розпорядників та отримувачів бюджетних коштів 

Код ЄДРПОУ Назва організації Статус 

04401301 Новорайська сільська рада Розпорядник 

32480325 КП «Комунальник» Отримувач 

32392632 КП «Червоний Маяк» Отримувач 

1.5. Висновки та рекомендації за розділом 

Висновки. Новорайська територіальна громада є невеликою за кількістю населення, належить до 
38 групи (від 5 до 10 тис. осіб). Була утворена у 2018 році. Має затверджену структуру апарату ради 
та її виконавчих органів. Положення не оприлюднені. Організаційна схема підпорядкування 
виконавчих органів не розроблювалась. Згідно структури не передбачено в апараті ради посадову 
особу, яка займається зв’язками з громадськістю, окремого підрозділу або особи, або комісії, яка 
займається внутрішнім контролем, не передбачено посади інспектора з праці.  

Розроблено Програму економічного, соціального та культурного розвитку Новорайської сільської 
ради на 2019 рік, громадські слухання не проводились. Рішення ради щодо затвердження 
Програми на веб-сайті громади не оприлюднено. У проекті Програма економічного, соціального та 
культурного розвитку сформульована без конкретизації способу виконання завдань та заходів, 
відповідальних виконавців, строків виконання, поетапної розбивки, джерел фінансування та 
обсягів фінансування. Не встановлено індикатори (показники) оцінки результативності виконання 
завдань і заходів та досягнення цілей. Наявне часткове звітування перед громадою про виконання 
Програми економічного, соціального та культурного розвитку (оприлюднено звіт за I півріччя 2018 
року). Відбувається звітування сільського голови, звіт голови на веб-сайті громади не 
оприлюднено. Місцеві програми на веб-сайті громади не оприлюднено. Видатки бюджету 

                                                           

8 За даними групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ: 

 Група 1 - ОТГ з чисельністю населення понад 15 тис. жителів; 
 Група 2 - ОТГ з чисельністю населення від 10 до 15 тис. жителів; 
 Група 3 - ОТГ з чисельністю населення від 5 до 10 тис. жителів; 
 Група 4 - ОТГ з чисельністю населення менше 5 тис. жителів. 

Начальник відділу – 
головний бухгалтер 

Спеціаліст І категорії  

Спеціаліст ІІ категорії  
з публічних 
закупівель )  

Інспектор з 
бухгалтерського 

обліку 
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частково підтримують ряд визначених операційних Програми економічного, соціального та 
культурного розвитку. 

КП «Комунальник» звітує за результатами діяльності перед радою. Звітність КП не 
оприлюднюється. До об’єднання громад до бюджету с. Новорайськ надходив податок на прибуток 
та вилучалась частина прибутку КП, надходження не є значними. Наглядова рада не створювалась, 
аудит діяльності КП не проводився.  

Планувалось виокремлення відділу фінансів, планування та інвестицій для забезпечення реалізації 
державної бюджетної політики на території ОТГ, загальної організації бюджетного процесу в ОТГ. 

Мережа розпорядників та отримувачів бюджетних коштів представлена 1 головним 
розпорядником бюджетних коштів – сільською радою. Отримувачами коштів є комунальні 
установи.  

На сьогоднішній день відсутня підтримка з боку Державного управління статистики області 
стосовно отримання соціально-економічних показників по громаді, які можуть бути використані 
для впровадження гендерно-орієнтованого бюджету та для аналізу аналіз стану та основних 
тенденцій соціально-економічного розвитку населених пунктів ОТГ. 

Рекомендації 

. 

2. Процес формування бюджету, залучення населення до 
процесу9 

2.1. Процес формування бюджету 
Основні нормативні документи: 

✓ Бюджетний Кодекс від 08.07.2010 № 2456-VI; 
✓ Закон «Про Державний бюджет на 2018 рік»; 
✓ Закон «Про Державний бюджет на 2019 рік»; 
✓ Наказ МФУ від 06.06.2017 № 687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних 

запитів»; 
✓ Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів 

для формування місцевих бюджетів»; 
✓ Постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» тощо. 

Одним із перших етапів формування бюджету Новорайської сільської ради є отримання 
виконавчими органами листів Міністерства фінансів України з особливостями складання 
розрахунків на наступний бюджетний період, розпоряджень голови обласної державної 
адміністрації тощо. 

Окремо при складанні бюджету на 2019 рік офіційно не формувались розпорядження сільського 
голови «Про формування проекту бюджету Новорайської сільської ради», Плану заходів щодо 
складання бюджету, Заходи щодо наповнення сільської бюджету та економного використання 
бюджетних коштів. 

Обрахування бюджету на 2019 рік здійснювалось головним бухгалтером відділом бухгалтерського 
обліку та звітності. У подальшому планувалось, що роботу по формуванню бюджету громади буде 
здійснювати відділ фінансів,  планування та інвестицій. 

                                                           

9 Було отримано та опрацьовано наступні документи:  

 gроект рішення ради про бюджет  2019 року з усіма відповідними додатками. 
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Враховуючи фактичні надходження 2018 року та соціально - економічний стан громади, прогноз 
розвитку, була обрахована доходна частина бюджету. Видаткова частина обраховувалась 
виходячи із потреб бюджетних установ  (інформація буда отримана із фінансового управління 
району) та запланованих видатків розвитку. Прогноз бюджету на наступні 2 роки не складався. 
Планувалось затвердження інструкцій з підготовки бюджетних запитів. 

При формуванні бюджету головним бухгалтером було здійснено аналіз потреб, із їх подальшим 
розглядом головою ради та на виконавчому комітеті. Бюджетні запити при формуванні бюджету 
2019 року не складались, Інструкція з підготовки бюджетних запитів не затверджувалась, 
бюджетні запити планувались до складення відділом фінансів,  планування та інвестицій. 

Після аналізу потенційної доходної частини бюджету та прогнозованих видатків, було 
підготовлено проект рішення сільської ради «Про сільський бюджет Новорайської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік» та пояснювальну записку. Проект рішення було подано на 
розгляд виконавчого комітету та постійній депутатській комісії для схвалення.  

Після прийняття бюджету вносяться зміни до бюджету стосовно обсягів міжбюджетних 
трансфертів. 

Схема процесу формування бюджету Новорайської ОТГ на 2019 рік: 

 

Рисунок 4 Схема процесу формування бюджету Новорайської сільської ради  

2.2. Процес планування доходної частини бюджету  
Прогноз бюджету на 2020 та 2021 роки не складався.  

2.3. Формування бюджету із урахуванням гендерних питань («гендерно-чутливе 
бюджетування») 

Згідно інформації, наданої під час проведення зустрічі, формування бюджету з урахуванням 
гендерних питань не здійснюється та не планувалась до проведення під час формування бюджету 
громади на 2019 рік. Тренінги з гендерно-чутливого бюджетування не проводились. 

2.4. Залучення громадськості до бюджетного процесу 

Хоча методи та способи залучення громадськості до формування та розподілення бюджету не 
достатньо закріплені в українському законодавстві, проте застосування такої практики дозволяє 
підвищувати прозорість бюджетного процесу, запроваджувати демократичне обговорення та 
прийняття рішень, зміцнювати довіру громадян до місцевої влади. Саме тому цим процесам варто 
приділяти особливу увагу. 

У 2018 році положення про громадський бюджет не приймалось та не затверджувалась.  

Отримання листів від 
Міністерства фінансів України 
з особливостями складання 

розрахунків до проектів 
бюджетів на наступний 

бюджетний період 

Головним бухгалтером відділу 
бухгалтерського обліку та 

звітності складено прогноз 
доходів бюджету 

Головним бухгалтером відділу 
бухгалтерського обліку та 

звітності сформовано 
видаткову частину бюджету 

Подано на розгляд і схвалення 
голові ради, виконавчому 

комітету, постійній 
депутатській комісії сільської  

ради проект рішення ради про 
бюджет на плановий рік 
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Найбільш активні громадяни входять до складу виконавчого комітету ради і ними відбувається 
розгляд проекту бюджету.  

Формалізовано бюджетні слухання не проводились. Результати взаємодії з населенням 
(протоколи громадських слухань) оприлюднювались на попередньому інформаційному порталі 
ради.  

Окремо положення про місцеві ініціативи, проведення громадській зборів не приймалось. 
Практика застосування електронних петицій, адресованих органам місцевого самоврядування, 
відсутня.  

Засідання виконкому, профільної депутатської комісії є відкритими для представників 
територіальної громади. Дати проведення засідань не оприлюднюються на сайті. Засідання ради, 
на яких розглядаються питання затвердження та внесення змін до бюджету, також є відкритими 
для представників громадськості, дати засідань та план діяльності ради не оприлюднено.  

2.5. Оприлюднення інформації про бюджет 

Згідно ст.28 БК, публічне представлення інформації про виконання бюджету села, селища 
здійснюється у порядку визначеному відповідною місцевою радою. Положення про офіційний 
веб-сайт не прийнято, Порядок інформаційного наповнення офіційного веб-сайту не затверджено. 

Інформація про бюджет не розміщується на веб-сайті сільської ради  
https://novorajskaotg.dosvit.org.ua/ (старий сайт http://novorajsk-sr.gov.ua). На сайті не створено 
окремого розділу про бюджет. Не оприлюднюються рішення ради, виконавчого комітету, 
розпорядження голови. Не розміщуються прокотоли засіданя ради, комісій та виконкому; 
презентаційні матеріали про бюджет міста, пояснювальні записки; перелік проектів, що 
реалізовуються за рахунок субвенцій з державного бюджету. Протокол останніх громадських 
зборів оприлюднено. Розмісено звіт про виконання сільського бюджету за перше півріччя 2018 
року.  

Наявний контекстний пошук за реквізитами, пошук серед матеріалів розміщених на веб-сайті 
громади. 

2.6. Висновки та рекомендації за розділом 

Висновки. Формування бюджету Новорайської ОТГ на 2019 рік відбувалось із порушенням норм 
Бюджетного кодексу (без розпоряджень голови ради Про формування проекту бюджету, 
прогнозу, Плану заходів щодо складання бюджету, Заходів щодо наповнення сільського бюджету 
та економного використання бюджетних коштів, Інструкції про складання бюджетних запитів 
тощо). Перелік інвестиційних проектів сформовано, наводимо за посиланням10. 

Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії місцевої ради розглядається 
відповідною комісією та виконавчим комітетом.  

Формування бюджету з урахуванням гендерних питань не здійснюється. 

Бюджет участі не застосовувався у 2018 році. Доведення до громадськості бюджетної політики та 
отримання зворотного зв’язку від мешканців громади відбувається шляхом звітування голови, 
зустрічей депутатів з мешканцями громади, шляхом реалізації проектів на території ОТГ. 
Електронні петиції та інші види місцевих ініціатив не застосовуються, відповідні положення не 
приймались.  

                                                           

10
 

Додаток 2 

проекти.doc
 

http://kronau.in.ua.(старий
http://kronau.in.ua.(старий
http://novorajsk-sr.gov.ua/


 

19 

На сайті не створено окремого розділу про бюджет. Рішення про бюджет не розміщуються, 
паспорти бюджетних програм розміщено на старому сайті без звітів про їх виконання. Візуалізація 
бюджету у доступній для громадян формі не здійснюється.  

Рекомендації.  

 

3. 3атвердження бюджету11 
3.1. Процес затвердження бюджету на наступний рік 
Основні нормативні документи: 

✓ Бюджетний кодекс України; 
✓ Регламент сільської ради. 

Проект бюджету Новорайської сільської ради виноситься на попередній розгляд профільної 
постійної комісії та виконавчого комітету. Комісія, виконавчий комітет розглядають подані 
документи, у разі необхідності передають свої поправки. 

Після обговорення проекту бюджету, рада приймає рішення про затвердження бюджету. Рішення 
ради приймається більшістю депутатів від загального складу ради згідно затвердженого 
Регламенту ради.  

 

Рисунок 5 Процес розгляду та затвердження проекту бюджету Новорайської сільської ради 

Процес розгляду та затвердження проекту бюджету Новорайської сільської ради відповідає 

чинному бюджетному законодавству.  

3.2. Строк прийняття бюджету  

Згідно норм чинного законодавства рішення про бюджет на плановий рік має бути прийнято до 
25 грудня року, що передує плановому. Рішення про бюджет 2019 року прийнято, проте не 
оприлюднено. Проект рішення про бюджет не оприлюднено.  

3.3. Висновки та рекомендації за розділом 

Висновки. Процес розгляду та затвердження проекту бюджету Новорайської сільської ради 
відповідає чинному бюджетному законодавству. Проект рішення про бюджет не оприлюднено, як 
і рішення про бюджет. Представники (активісти) громади можуть приймати участь на засіданнях 
ради за власним бажанням. 

                                                           

11 Для написання розділу було оброблено наступні документи ОТГ: 

 проект рішення про бюджет на 2019 рік разом з додатками. 

Схвалення проекту 
бюджету виконавчим 

комітетом ради 

Розгляд проекту бюджету 
профільною комісією 

Підготовка остаточного 
проекту бюджету, рішення 
про бюджет з урахуванням 
пропозицій, зауважень та 

поправок 

Розгляд та затвердження 
проекту бюджету радою  
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Рекомендації.  

4. Збір доходів12 
Основні нормативні документи: 

✓ Закон «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР; 
✓ Податковий кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI; 
✓ Бюджетний кодекс від 08.07.2010 № 2456-VI; 
✓ Закон «Про Державний бюджет на 2018 рік»; 
✓ Закон «Про Державний бюджет на 2019 рік»; 
✓ Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III; 
✓ Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 № 1378-IV; 
✓ Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI; 
✓ Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 № 2269-

XII. 
✓ Закон України від 07.12.2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 2018 році»; 

✓ Постанова КМУ від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про 
встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки». 

4.1. Доходна частина бюджету у розрізі всіх видів надходжень на 2019 рік 

На 2019 рік наведено план доходної частини громади з урахуванням об’єднання. Бюджет 2018 
року обліковувався окремо за громадами, що об’єднувались.  

Таблиця 3 Доходи бюджету, тис.грн 

Код  
Найменування згідно 

 з класифікацією доходів бюджету 
Факт 2018 

року 
План 

2019 року 
Струткура 
2019 року 

Приріст 
(план 

2019 до 
факту 
2018 

року) % 

10000000 Податкові надходження   - 16107,5 46,3% - 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб - 9500,0 27,3% - 

11020200 
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності  - 1,0 

0,0% 
- 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги (акциз)  - 75,5 0,2% - 

18000000 Місцеві податки - 6519,0 18,7% - 

18010000 Податок на майно - 3177,2 9,1% - 

18050000 Єдиний податок   - 3341,8 9,6% - 

19010000 Екологічний податок  - 12,0 0,0% - 

20000000 Неподаткові надходження   - 366,5 1,1% - 

 
 Всього без урахування трансферт - 16474,0 47,3% - 

40000000 Офіційні трансферти   - 18341,4 52,7% - 

 
 Всього - 34815,4 100,0% - 

                                                           

12 Для написання розділу було отримано та оброблено наступні документи:  

 рішення про місцеві податки і збори на 2018, 2019 рр.; 

 рішення про бюджет на 2019 рік разом із додатками; 
 пояснювальна записка про виконання бюджету за 2019 рік. 
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4.2. Розрахункові показники. Вивчення фінансової стійкості бюджету, бюджетного 
забезпечення 

За кількістю населення громада (порівняно з іншими ОТГ) є не великою та належить до третьої 
групи13. Бюджет Новорайської ОТГ – бюджет місцевого самоврядування. Доходи бюджету ОТГ 
формуються за рахунок податкових надходжень, неподаткових надходжень та трансфертів. 
Доходи від операцій не планувались на 2019 рік.  

Рівень податкоспроможності громади є нижче аналогічного середнього показника по всіх 
відповідних місцевих бюджетах України. За рівнем власних доходів громада знаходиться на 
середньому рівні з громадами Херсонської області. За підсумками 2018 року середній показник 
надходжень власних доходів на 1-го мешканця по 26-ти ОТГ Херсонської області склав 3 331,7 
грн14. 

Рівень міжбюджетних трансфертів є суттєвим, 46% у структурі доходів бюджету. Проте рівень 
дотаційності (співвідношення базової дотації до власних доходів) не є високим порівняно з 
громадами 3 групи за кількістю населення. Порівняно з громадами Херсонської області – 
знаходиться на середньому рівні.  

Неможливо зробити висновок про залежність місцевих фінансів від результатів діяльності окремих 
підприємств, оскільки така статистика окремо не ведеться. 

Найбільшою статтею доходів (без урахування трансфертів) є податкові надходження, у структурі 
доходів на найбільший податок (податок з доходів фізичних осіб) припадає 58% доходної частини 
бюджету без урахування трансфертів. Ризики коливання доходної частини бюджету у разі зміни 
норм податкового законодавства є суттєвими.  

Питома вага місцевих податків та зборів є суттєвою у структурі фактично отриманих доходів 
2018 року. 

Зважаючи на достатні показники ліквідності, до бюджету міста не залучалися короткотермінові 
позички з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів за загальним 
фондом. Виконавчі органи влади не проводять роботу щодо залучення позикових коштів. Також 
кошти не розміщуються на депозитах в банківських установах.  

За підсумками 2018 року середній показник надходжень власних доходів на 1-го мешканця по 26-
ти ОТГ Херсонської області склав 3 331,7 грн 

Таблиця 4 Розрахункові показники 

 Назви показників 
Факт 
виконання за 
2018 року 

План 2019 
року 

Питома вага податкових надходжень в доходах бюджету (з урахуванням трансфертів) - 46,27% 

Питома вага неподаткових надходжень в доходах бюджету (з урахуванням 
трансфертів) - 

1,05% 

Питома вага доходів від операцій з капіталом в доходах бюджету (з урахуванням 
трансфертів) - 

- 

Питома вага міжбюджетних трансфертів в доходах бюджету - 52,68% 

                                                           

13 За даними групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ: 

 Група 1 - ОТГ з чисельністю населення понад 15 тис. жителів; 
 Група 2 - ОТГ з чисельністю населення від 10 до 15 тис. жителів; 
 Група 3 - ОТГ з чисельністю населення від 5 до 10 тис. жителів; 
 Група 4 - ОТГ з чисельністю населення менше 5 тис. жителів. 

14
 

https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/369/%D0%A5%D0%95%D0%A0%D0%A1%
D0%9E%D0%9D%D0%A1_%D0%9A%D0%90_%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2_.pdf 

https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/369/%D0%A5%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%9D%D0%A1_%D0%9A%D0%90_%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2_.pdf
https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/369/%D0%A5%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%9D%D0%A1_%D0%9A%D0%90_%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2_.pdf
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 Назви показників 
Факт 
виконання за 
2018 року 

План 2019 
року 

Питома вага власних доходів в доходах бюджету (з урахуванням трансфертів) - 47,32% 

Питома вага місцевих податків та зборів в доходах бюджету (з урахуванням 
трансфертів) - 

18,72% 

Ступінь залежності бюджету від двох найбільших податків (ПДФО та Єдиний податок). 
Питома вага двох найбільших податків в доходах бюджету без урахування трансфертів) - 

77,95% 

Співвідношення міжбюджетних трансфертів до доходної частини загального фонду 
бюджету (без урахування трансфертів) - 

113,92% 

Доходи бюджету у розрахунку на одного мешканця (без урахування трансфертів), грн 
або власні доходи на одного мешканця - 

3 212,56 

Співвідношення податкових доходів до видатків бюджету (з урахуванням трансфертів) - 46,27% 

4.3. Аналіз джерел надходжень 

4.3.1. Податкові надходження 

Власний облік за кількістю платників податків на території сільської ради ведеться за платою за 
землю.  

4.3.1.1. Загальнодержавні податки та збори 

Податок з доходів фізичних осіб 

Цей вид податку є найбільшим за обсягом надходжень у структурі податкових надходжень та 
становить 59% у плані на 2019 рік. Основні елементи оподаткування податку на доходи фізичних 
осіб:  

Елементи оподаткування Характеристика 

Платники податку Фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи як з джерела 
їх походження в Україні, так і іноземні доходи (тільки стосовно резидентів); 
податкові агенти. 

Об’єкт оподаткування Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх 
походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування 
(виплати, надання); іноземні доходи. 

База оподаткування Загальний оподатковуваний дохід – будь-який дохід, який підлягає 
оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника 
податку протягом звітного податкового періоду. 

Ставки податку Базова (основна) ставка податку становить 18% бази оподаткування. 

Зарахування до бюджету  60% 

Кількість платників  нд 

Інспектор з праці вісутній в штаті органів місцевого самоврядування. Відповідно перевірки 
суб’єктів господарювання в галузі додержання вимог законодавства з праці та заробітної плати не 
проводяться. 

Податок на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності 

Податок, який справляється з прибутку установ комунальної власності, що розташовані на 
території громади. У структурі податкових надходжень не є значними, що пов’язано з низьким 
рівнем прибутковості зазначених установ.  

Елементи оподаткування Характеристика 

Платники податку Суб’єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську 
діяльність як на території України, так і за її межами. 

Об’єкти оподаткування Прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається 
шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 
оподаткування (прибутку або збитку). 

База оподаткування Грошове вираження об’єкту оподаткування. 

Ставки податку Базова (основна) ставка податку становить 18%. 

Зарахування до бюджету  100% 

Кількість платників 1 
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Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів 

Непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим 
кодексом України як підакцизні, і включається до ціни таких товарів (продукції). До бюджету 
громади зараховується акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів. У структурі податкових надходжень на 2019 рік складає 0,5%. 

Елементи оподаткування Характеристика 

Платники податку Платники податку визначені ст. 212.1. ПКУ 

Об’єкти оподаткування Об’єкти оподаткування визначені ст. 213 ПКУ 

База оподаткування База оподаткування визначена ст. 214 ПКУ 

Ставки податку Ставки податку визначені ст. 215 ПКУ 

Зарахування до бюджету  Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів -100%; частина акцизного податку із виробленого в Україні та 
ввезеного на митну територію України пального 13,44%

15
 

Кількість платників нд 

Екологічний податок 

Екологічний податок – податок, що на території ради справляється з фактичних обсягів викидів у 
атмосферне повітря, розміщення відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками. У структурі 
податкових надходжень є незначним – 0,7% на 2019 рік.  

Елементи оподаткування Характеристика (викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря) 

Платники податку Суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську 
діяльність, бюджетні установи, громадські й інші підприємства, постійні 
представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські функції 
стосовно таких нерезидентів або їх засновників. 

Об’єкти та база оподаткування Обсяги та види забруднювальних речовин, які викидаються в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами; обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім 
обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на 
власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання 

Ставки податку Ставки податку визначені у Податковому кодексі ст 243, 246 розділу VIII 

Зарахування до бюджету  25% 

Кількість платників нд 

4.3.1.2. Місцеве оподаткування 

Місцеві податки і збори є індикатором ефективності роботи органів місцевого самоврядування, 
оскільки впровадження і встановлення ставок місцевих податків і зборів належить до виключної 
компетенції місцевих рад. 

Питання щодо встановлення місцевих податків, вирішуються на засіданнях ради до початку 
наступного бюджетного періоду. Згідно пп. 12.3.4. ст. 12 Податкового кодексу, ставки податків 
необхідно встановити до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується 
застосування місцевих податків. На території Новорайської сільської ради рішення щодо місцевих 
податків і зборів приймаються щорічно. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів не 
оприлюдненні на веб-сайті ради, рішення наводимо у звіті за посиланням16. 

На території Новорайської сільської ради встановлено наступні місцеві податки і збори: 

                                                           
15

 Акцизний податок з ввезеного та виробленого пального, який є джерелом доходів державного 
дорожнього фонду, пропонується зараховувати до державного бюджету з 2020 року у розмірі 
100% (замість 75%, як це передбачено чинним законодавством). 

16
 

розмір акцизн. 
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 податок на майно, який складається з: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки; транспортного податку; плати за землю; 

 єдиний податок. 

Туристичний збір, збір за місця паркування транспортних засобів не встановлено і, відповідно, не 
справляється.  

Ставки по місцевим податкам і зборам виносяться на розгляд ради. Формальні громадські 
слухання не проводяться. Ставки земельного податку на території ОТГ були переглянуті після 
зниження НГО по Херсонській області.  

Таблиця 5 Місцеві податки та збори ОТГ 2019 рік 

Назва податку 

План на 
2019 
рік, 
тис.грн 

Питома 
вага у 
обсязі 
надходже
нь 

Встановлені 
ОТГ ставки 
податку 
(максимальні 
та мінімальні) 

Податковий Кодекс України 
(встановлені обмеження на 
загальнодержавному рівні) 

Місцеві податки  6519.0 100% - - 

Податок на майно 3177.2 48,7% 0,5% не перевищує 1,5% розміру 
мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року, за 1 
квадратний метр бази 
оподаткування 

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є 
власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості  114.2 1,8% 

Земельний податок з юридичних осіб 53.3 0.8% Ставка податку 
за земельні 
ділянки, НГО 
яких проведено 
та не 
проведено для 
юридичних та 
фізичних осіб: 
0,03%-3% 

Ставка податку за земельні ділянки, 
НГО яких проведено: 

 не більше 3 % НГО,  
 не більше 1 % від НГО для 

земель загального 
користування,  

 не менше 0,3 % та не 
більше 1 % від їх НГО  для 
СГ угідь, 

 не більше 0,1 % від їх НГО 
для лісових земель, 

 не більше 12 % від їх НГО 
за земельні ділянки, які 
перебувають у постійному 
користуванні суб’єктів 
господарювання 

Ставка податку за земельні ділянки, 
НГО яких не проведено: 

 не більше 5 % від НГО 
одиниці площі ріллі по 
області,  

 не менше 0,3 % та не 
більше 5 % від НГО площі 
ріллі а для СГ угідь, 

 та не більше 0,1 % від НГО 
для лісових земель Земельний податок з фізичних осіб 1003.0 15.4% 

Орендна плата з юридичних осіб 746.6 11.5% Ставки згідно 
договору 
оренди 
 

Для земельних ділянок, НГО яких 
проведено: 

 не більше 3 % НГО, 
 не більше 1 % НГО для 

земель загального 
користування, 

 не менше 0,3 % та не 
більше 1% НГО для 
сільськогосподарських 
угідь; 

Для земельних ділянок, НГО яких не 
проведено 

 не більше 5 % НГО ріллі, 
 не менше 0,3 % та не Орендна плата з фізичних осіб 1258.1 19.3% 
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Назва податку 

План на 
2019 
рік, 
тис.грн 

Питома 
вага у 
обсязі 
надходже
нь 

Встановлені 
ОТГ ставки 
податку 
(максимальні 
та мінімальні) 

Податковий Кодекс України 
(встановлені обмеження на 
загальнодержавному рівні) 

більше 5% НГО для 
сільськогосподарських 
угідь, 

 не може перевищувати 
12% НГО 

Транспортний податок з фізичних осіб - - 375 розмірів 
мінімальної 
заробітної 
плати 

25 000 гривень за кожен легковий 
автомобіль, що є об’єктом 
оподаткування Транспортний податок з юридичних 

осіб - - 

Збір за місця для паркування 
транспортних засобів  - - 

- до 0,075 % мінімальної заробітної 
плати за 1 кв. метр площі земельної 
ділянки Збір за місця для паркування 

транспортних засобів, сплачений 
фізичними особами  - - 

Туристичний збір - - 

- до 0,5% - для внутрішнього туризму 
та до 5 % - для в’їзного туризму від 
розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 
січня звітного (податкового) року, 
для однієї особи за одну добу 
тимчасового розміщення 

Єдиний податок   3341.8 51,3% I група –10% 
розміру 
прожиткового 
мінімуму;  
II група –20% 
розміру 
мінімальної 
заробітної 
плати 

I група - до 10% розміру 
прожиткового мінімуму;  
II група -до 20 % розміру 
мінімальної заробітної плати. 

Єдиний податок  з юридичних осіб  33.8 0,5% 

Єдиний податок з фізичних  осіб  414.0 6,4% 

Єдиний податок з 
сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків`  2894.0 44,4% 

Питома вага місцевих податків та зборів в 
доходах бюджету без урахування трансфертів 39.6% 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

У структурі податкових надходжень на 2019 рік займає 0,71%. Ставки наведено для 2019 року. 

Ставки наведено для юридичних осіб. Згідно інформації, отриманої під час зустрічі, для фізичних 
осіб ставки не встановлювались, оскільки відсутня база оподаткування.  

Елементи 
оподаткування 

Характеристика 

Платники податку Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової 
та/або нежитлової нерухомості. 

Об’єкт оподаткування Об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. 

База оподаткування Загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. 

Ставка податку Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у 
власності фізичних та юридичних осіб, у залежності від типів таких об’єктів нерухомості, у 
відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування. 

Для юридичних осіб в залежності від типу:  
 0,5% будівлі житлові; 
 0,5% будівлі готельні, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари; 
 0,5% адміністративно-побутові будівлі, для адміністративних цілей тощо; 
 0,5% будівлі торговельні, їдальні, закусочні, тех обслуговування автомобілів тощо;  
 0,5% гаражі; 
 0,5% склади, силоси, резервуари для зберігання нафти тощо 
 0,5% будівлі професійно-технічних навчальних закладів; 
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Елементи 
оподаткування 

Характеристика 

 0,5% будівлі сх призначення 

Пільги зі сплати податку Перелік пільг та особливості їх застосування визначено пунктом 266.4 статті 266 Податкового 
кодексу України 

Зарахування до бюджету  100% 

Кількість платників  Інформація не надана 

Ставки податку не є максимальними17, при їх встановленні враховувалось соціально-економічне 
становище громади.  

Земельний податок 

У структурі податкових надходжень на 2019 рік займає 6.6%. Ставки наведено для 2019 року. 

Елементи 
оподаткування 

Характеристика 

Платники податку Власники земельних ділянок та земельних часток (паїв), землекористувачі 

Об’єкти оподаткування Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які 
перебувають у власності. 

База оподаткування Нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації або 
площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. 

Ставка податку Ставка податку за земельні ділянки, для фізичних осіб, НГО яких проведено : 
 1% сільськогосподарського призначення;  
 0,03% житлової забудови;  
 0,03% громадської забудови; 
 0,5% природно заповітного фонду, природноохоронного призначення, 

рекреаційного призначення; 
 1% лісогосподарського призначення;  
 1% водного фонду; 
 3% землі происловості; 
 3% землі транспорту, звязку, енергетики; 
 0,5% землі оборони; 
 0,5% запасу, резервного фонду, загального користування. 

Ставка податку за земельні ділянки, для фізичних осіб, НГО яких проведено : 
 0,5% сільськогосподарського призначення;  
 0,03% житлової забудови;  
 0,03% громадської забудови; 
 0,5% природно заповітного фонду, природноохоронного призначення, 

рекреаційного призначення; 
 1% лісогосподарського призначення;  
 1% водного фонду; 
 3% землі происловості; 
 3% землі транспорту, звязку, енергетики; 
 0,5% землі оборони; 
 0,5% запасу, резервного фонду, загального користування. 

Ставка податку за земельні ділянки, для фізичних осіб, НГО яких не проведено : 
 0,55% сільськогосподарського призначення для фізичних осіб;  
 1,5% сільськогосподарського призначення для юридичних осіб;  
 0,03% житлової забудови;  
 0,03% громадської забудови; 
 0,5% природно заповітного фонду, природноохоронного призначення, 

                                                           
17

 Загальні вимоги до справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлено 

ст. 266 Податкового кодексу. Розмір ставки податку не може перевищувати 1,5 % мінімальної заробітної 
плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування. Також 
встановлено додаткову ставку податку в розмірі 25 тис. грн. на рік для квартир площею понад 300 кв. м 
будинків площею понад 500 кв. м. Тобто фактично такі об’єкти оподатковуватимуться відсотковою (до 3 %) 
та фіксованою (25 тис. грн.) ставками  
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Елементи 
оподаткування 

Характеристика 

рекреаційного призначення; 
 1% лісогосподарського призначення;  
 1% водного фонду; 
 3% землі происловості; 
 3% землі транспорту, звязку, енергетики; 
 0,5% землі оборони; 
 0,5% запасу, резервного фонду, загального користування. 

Пільги Перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового кодексу України. 
Перелік пільг для юридичних осіб визначено статтею 282 Податкового кодексу України. 
Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком 
визначено статтею 283 Податкового кодексу України. 

Кількість платників  Інформація не надана 

Зарахування до 
бюджету  

100% 

Ставки податку не є максимальними18. При їх встановленні враховувалось соціально-економічне 
становище громади. 

Орендна плата за користування земельними ділянками 

У структурі податкових надходжень на 2019 рік займає 12,4%. 

Елементи оподаткування Характеристика 

Платники податку Орендар земельної ділянки 

Об’єкт оподаткування земельна ділянка, надана в оренду 

База оподаткування Нормативно-грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта 
індексації 

Ставка податку Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, відповідно до пункту 
288.5 статті 288 Податкового кодексу України та не може бути меншою за розмір 
земельного податку 

Кількість платників  Інформація не надана 

Зарахування до бюджету  100% 

У виконавчих органах ведеться реєстр договорів оренди. У період з 2017-2018 року нормативно-
грошова оцінки не проводилась, планується до проведення у 2019-2020 роках.   

Транспортний податок 

У структурі податкових надходжень на 2019 рік не запланований.  

Елементи оподаткування Характеристика 

Платники податку Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі 
нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством 
власні легкові автомобілі 

Об’єкт оподаткування Об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року 
випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова 
вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року  

База оподаткування Легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування. 

Ставка податку Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. 
грн за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування. 

Кількість платників - 

Зарахування до бюджету  100% 

Єдиний податок 

                                                           
18

 Загальні вимоги до земельного податку встановлено ст. 269-287 Податкового кодексу. Розмір ставки 

податку не може перевищувати по земельних ділянках, нормативну грошову оцінку яких проведено, –3% їх 
оцінки, а для сільськогосподарських угідь –1% їх оцінки; 12% від їх нормативної грошової оцінки за земельні 
ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання.  
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У структурі податкових надходжень на 2019 рік займає 20,7%. 

Елементи оподаткування характеристика 

Платники  Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, 
обліку та звітності, поділяються на чотири групи платників єдиного податку: 

✓ I група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю 
найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з 
торговельних місць на ринках та/або провадять господарську 
діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких 
протягом року не перевищує 300 тис. грн; 

✓ II група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську 
діяльність з надання послуг за умови, що протягом року кількість осіб, 
які перебувають з ними у трудових відносинах, не перевищує 10 осіб, а 
обсяг доходу становить не більше 1,5 млн грн; 

✓ III група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю 
найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 
відносинах, не обмежена та юридичні особи суб’єкти господарювання 
будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом року обсяг 
доходу не перевищує 5,0 млн грн; 

✓ IV група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75%. 

Об’єкт та база оподаткування Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - 
третьої групп встановлено статтею 292 Податкового кодексу України. 

III група - доходи, отримані від провадження підприємницької діяльності. 
Одночасно дохід є і базою оподаткування для платників третьої групи. 
IV група - нормативна грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь з 
урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового 
податкового (звітного) року. Поряд із цим для земель водного фонду як база 
оподаткування застосовується нормативна грошова оцінка 1 га ріллі у 
відповідному регіоні, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за 
станом на 1 січня базового податкового (звітного) року 

Ставка  ✓ I група – до 10 % розміру прожиткового мінімуму;  
✓ II група – до 20 % розміру мінімальної заробітної плати 

Кількість платників  Інформація не надана 

Зарахування до бюджету  100% 

Згідно рішення ради встановлено ставки єдиного податку для I,II групи. Ставки III, IV групи 
унормовано Податковим кодексом України Стаття 293. 

4.3.2. Неподаткові надходження 

Неподаткові надходження у структурі доходної частини бюджету без врахування трансфертів є 
незначними – 2,2% без урахування трансфертів. 

Таблиця 6 Структура неподаткових надходжень  

Код  
Найменування згідно 
 з класифікацією доходів бюджету 

Факт 2018 
року 

План 2019 
року 

Струткура 
2019 року 

20000000 Неподаткові надходження   - 366,5 100,0% 

22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності  

- 

4,5 1,2% 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг - 4,5 1,2% 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг - 4,5 1,2% 

25000000 Власні надходження бюджетних установ   - 362,0 98,8% 

25010000 
Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством  

- 
362,0 98,8% 

25010100 
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно з їх основною діяльністю  

- 
361,0 98,5% 

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   - 1,0 0,3% 
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Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до бюджету не вилучається.  

Громада не отримує надходження від орендної плати за користування цілісними майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності.  

До власних надходжень бюджетних установ/установ комунальної власності належать переважно 
надходження від плати за послуги, що надаються такими установами та надходження від плати за 
оренду майна. Плата за оренду майна бюджетних установ є незначною. 

Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту відсутні. 
Кошти від розміщення рекламних носіїв відсутні. Розміщення вільних залишків коштів на 
депозитних рахунках не здійснювалось.  

4.3.3. Доходи від операцій з капіталом.  

Доходи від операцій з капіталом у структурі доходної частини бюджету на 2019 рік не плануються, 
оскільки не заплановано проведення земельних торів чи реалізація комунальної власності на 
конкурентних засадах.  

4.4. Міжбюджетні трансферти 2019 року 

Питома вага трансфертів з бюджетів всіх рівнів в доходній частині бюджету Новорайській ОТГ на  
2019 рік – 52,7%. 

Таблиця 7 Міжбюджетні трансферти, тис.грн. 

Код  
Найменування згідно 

 з класифікацією доходів бюджету 
Факт 2018 

року 
План 2019 року 

Струткура 2019 
року 

40000000 Офіційні трансферти   - 18341,4 111,3% 

41000000 Від органів державного управління   - 18341,4 111,3% 

41020000 
Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам 

- 

2004,4 12,2% 

41020100 Базова дотація - 2004,4 12,2% 

41030000 
Субвенції  з державного бюджету місцевим 
бюджетам 

- 
13973,4 84,8% 

41033900 
Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 

- 
10804,4 65,6% 

41034200 
Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 

- 
3169,0 19,2% 

41040000 
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 

- 

2363,6 14,3% 

41040200 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров`я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету 

- 

2363,6 14,3% 

4.4.1. Дотації 

Новорайська сільська рада отримує базову дотацію з Державного бюджету, яка забезпечує 
вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів обласного значення за закріпленими 
доходами (податком на доходи фізичних осіб). Горизонтальне вирівнювання 
податкоспроможності місцевих бюджетів здійснено згідно з параметрами та умовами, 
визначеними в статях 98–100 Бюджетного кодексу України, з урахуванням змін до Бюджетного 
кодексу України щодо удосконалення механізму вирівнювання податкоспроможності місцевих 
бюджетів відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління 
державним фінансами на 2017-2020 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 24.05.2017 № 415-р  

Рівень дотаційності бюджету на 2019 рік (співвідношення базової дотації до доходів бюджету без 
урахування трансферт) є невисоким – 12,2%.  
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4.4.2. Субвенції 

Субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

У 2018 році субвенція не отримувалась.  

ДФРР. Наявний Досвід подачі проекту у 2017 році «Проведення санації Новорайського 
дошкільного навчального закладу (ясла-садка) Бериславського району Херсонської області (1 етап. 
Заміна вікон та дверей)». 2018 рік проекти подавались, проте були відхилені.  

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 

У 2018 році субвенція не отримувалась. 

Освітня субвенція 

Освітня субвенція надається з Державного бюджету з метою фінансового забезпечення реалізації 
делегованих повноважень у сфері освіти. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з 
нарахуваннями педагогічних працівників.  

Медична субвенція 

Медична субвенція надається з метою фінансового забезпечення реалізації делегованих 
повноважень у сфері охорони здоров’я. Повністю передається у районний бюджет.  

4.5. Висновки та рекомендації за розділом 

Висновки. Було проаналізовано план формування доходної частини на 2019 рік. Рівень 
податкоспроможності громади є нижче аналогічного середнього показника по всіх відповідних 
місцевих бюджетах України. За рівнем власних доходів громада знаходиться на середньому рівні з 
громадами Херсонської області. Рівень міжбюджетних трансфертів є суттєвим. Проте рівень 
дотаційності (співвідношення базової дотації до власних доходів) не є високим порівняно з 
громадами 3 групи за кількістю населення. 

Ризики коливання доходної частини бюджету у разі зміни норм податкового законодавства є 
суттєвими.  

Структура доходів бюджету є характерною для більшості ОТГ: основна частина доходів припадає 
на податкові надходження. Місцеві податки та збори, що встановлюються радою в рамках 
податкового кодексу, становлять 19% від доходів бюджету, що є високою питомою вагою. 
Встановлено всі місцеві податки та збори окрім туристичного збору, збору за місця паркування 
транспортних засобів. Ставки по деяких податках не є максимальними, при їх встановленні 
враховувалось соціально-економічне становище громади. Ставки по місцевим податкам і зборам 
виносяться на розгляд ради. Формальні громадські слухання не проводяться. Ставки земельного 
податку на території ОТГ були переглянуті після зниження НГО по Херсонській області.  

Громада не отримує надходження від орендної плати за користування цілісними майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності. Плата за оренду майна 
бюджетних установ є незначною.  

Положення про пайову участь прийнято, положення про оренду комунального майна, проте 
надходження у 2018 році відсутні. Відсутні надходження коштів від пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту відсутні, кошти від розміщення рекламних носіїв. 

Наявний Досвід подачі проекту у 2017 році до ДФРР.  

Доходи від операцій з капіталом у структурі доходної частини бюджету не плануються, оскільки не 
заплановано проведення земельних торів чи реалізація комунальної власності на конкурентних 
засадах.  

Рекомендації.  

. 
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5. Адміністрування доходів 

5.1. Адміністрування доходів 

Стосовно адміністрування податків та зборів, то органи місцевого самоврядування у сфері 
оподаткування згідно норм Податкового Кодексу України мають повноваження лише 
встановлювати ставки місцевих податків і зборів в межах чинного законодавства. 

Адміністрування податків, забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх 
нарахування та сплати до бюджету, забезпечення ведення обліку податків і зборів, платежів – є 
повноваженнями Державної фіскальної служби України. Органи ДФС надають офіційну 
інформацію щодо боржників зі сплати податків до бюджету за потреби, тобто коли виконавча 
влада ОТГ звертається до представників ДФС.  

Апарат ради не має офіційних повноважень щодо проведення позовної роботи і, відповідно, 
повноцінна робота щодо стягнення податків та зборів з боржників не проводиться. Проте 
виконавчими органами ради самостійно створено базу по платниках податків та зборів із плати за 
землю. Раніше відбувалась активна співпраця з ДФС щодо передачі інформації. У кінці 2018 року 
інформація з ДФС надходила у обмеженому вигляді або із значною затримкою.  

На території ОТГ землевпорядники здійснюють контроль за надходженням плати за землю, 
заборгованість опрацьовується у телефонному режимі та шляхом рознесення повідомлень. 
Прострочена заборгованість по платі за землю відсутня. Відсутня проблема використання ділянок 
без правовстановлюючих документів або не за призначенням.  

Розпочато роботу із наповнення бази даних щодо платників податку на нерухомість, оскільки 
майже відсутня база оподаткування із цього податку. Наявна проблема відсутності 
правовстановлюючих документів на значну кількість нерухомого майна на території ОТГ. Питання 
вирішується через визнання такого майна безхазяйним із наступним його оформленням.  

Спільна комісія по наповненню бюджету із представником ДФС не створювалась. Положення про 
самоврядний контроль не приймалось. Посаду інспектора праці не введено. 

5.2. Висновки та рекомендації за розділом 

Висновки. Органи ДФС надають офіційну інформацію щодо боржників у обмеженому вигляді або 
із запізненням. В цілому представники апарату ради мають обмежене коло повноважень щодо 
впливу на платників податків та зборів. Відповідно позовної роботи щодо стягнення податків та 
зборів з боржників не проводиться. Посаду інспектора праці не введено, спільна комісія з ДФС не 
створювалась. Проте на території ОТГ здійснюється облік платників, аналіз сплати та дотримання 
зобов’язань по сплаті податків і зборів до бюджету по платі за землю. Прострочена заборгованість 
по платі за землю відсутня, питання опрацьовується землевпорядниками у телефонному режимі 
та шляхом рознесення повідомлень. Розпочато роботу із наповнення бази даних щодо платників 
податку на нерухомість. 

Рекомендації. 

. 
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6. Виконання бюджету19 

6.1. Практика контролю за виконанням бюджету радою 

Загальний постійний контроль за виконанням бюджету здійснює рада як безпосередньо, так і 
через постійну комісію, виконавчий комітет. 

Звіт про хід та результати виконання бюджету подається на розгляд ради щоквартально за 
результатами звітного бюджетного періоду із попереднім розглядом на виконкомі та на 
профільній постійній депутатській комісії.  

Керівництво громади майже не інформує громадськість про хід виконання бюджету шляхом 
оприлюднення інформації на сайті (станом на 11 травня 2019 року викладено звіт про виконання 
бюджету за I півріччя 2018 року Новорайської сільської ради). Також раз на рік відбувається 
звітування голови громади.  

6.2. Стадії організації виконання бюджету 

Планувалось, що після затвердження бюджету відділ фінансів, планування та інвестицій буде 
подавати до органу Казначейства рішення про затвердження бюджету, програму соціально-
економічного розвитку, цільові програми.  

6.2.1 Порядок складання і виконання розпису бюджету  

Окремого документу щодо Порядку складання і виконання розпису сільського бюджету не 
затверджено. Планувалось, що розпис має складати відділ фінансів, планування та інвестицій 
протягом 30-ти днів після затвердження рішення про бюджет сільської ради на плановий рік. 

6.3. Розподіл видатків бюджету, план на 2019 рік 

Бюджет Новорайської ОТГ має соціальне спрямування. Основним напрямом видатків бюджету є 
фінансування установ бюджетної сфери, а саме освіти. На найбільшу за обсягом видатків галузь, 
яка фінансується як за рахунок доходів бюджету міста, так і відповідних субвенцій з державного 
бюджету, припадає до 62% від усіх запланованих видатків на 2019 рік. Питома вага захищених 
статей в обсязі видатків загального фонду бюджету в аналізованому періоді є високою. Структура 
видаткової частини бюджету за економічною класифікацією характеризується збереженням 
низької питомої ваги капітальних видатків. На загальний фонд припадає 97,5% видаткової частини 
бюджету, з яких: видатки на оплату праці працівників бюджетних установ – 73,3%; видатки на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 7,7%.  

У таблиці нижче наведено прогноз очікуваних видатків на 2019 рік. 

Таблиця 8 Видатки бюджету, тис.грн. 

  Найменування видатків 

Факт 
виконан
ня 2018* 

План на 
2019 

Структура 
видаткової 

частини 
бюджету 

2019 року % 

Приріст 
2019 

план до 
факту 
2018 

року* 

160 

Державне управління (Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
сільської ради та відділу освіти) - 6,950.3 

20.0% 

- 

1000 Освiта - 21,625.6 62.1% - 

                                                           
19

 Для написання розділу було отримано та оброблено наступні документи: 
 розпис  
 рішення про виконання бюджету 2018 року, рішення про бюджет на 2019 рік, аналіз виконання 

видатків загального та спеціального фонду за 2018 рік з АІС. 
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3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення - 829.0 2.4% - 

4000 Культура i мистецтво - 1,153.6 3.3% - 

6000 Житлово-комунальне господарство - 205.7 0.6% - 

7000 
Будівництво та регіональний розвиток, транспортна 
інфраструктура  - 255.2 

0.7% 
- 

8000 Інша діяльність  - 12.0 0.0% - 

9000 Міжбюджетні трансферти - 3,784.0 10.9% - 

  Разом -  34,815.4 100.0% - 

*До 2019 року згідно ст. 8 Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» № 157 
бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконувались окремо до закінчення 
бюджетного періоду. Відповідно фактичні показники 2018 року не наводяться.  

Складовою частиною видатків бюджету є: видатки на утримання бюджетних установ та 
проведення заходів, що фінансуються через головного розпорядника сільського бюджету. 
Резервний фонд не заплановано (згідно БК рішення щодо необхідності створення резервного 
фонду місцевого бюджету приймає місцева рада).  

Державне управління 

Кошти передбачені на утримання апарату ради, 47,5 штатних одиниць. Фінансуються видатки на 
заробітну плату, нарахування на заробітну плату, стимулюючі виплати, на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв тощо. 

Освіта  

Мережа установ освіти, підпорядкованих Новорайській сільській раді, налічує три дошкільних 
заклади освіти, 4 загальноосвітні школи. 

Видатки у розрізі шкіл (за кожним закладом окремо) не надано.  

В цілому передбачено поточні видатки за даним напрямком окрім виготовлення проектно-
кошторисної документації для проведення капітального ремонту та придбання котла.  

Згідно Індексу фінансової спроможності освітньої мережі ОТГ на 2019 рік (в частині освітньої 
субвенції на заробітну плату педагогічних працівників)20 фактична наповнюваність класів вища за 
реальну наповнюваність класів. Індекс знаходиться у зеленій зоні та складає 4,3. Проте  

Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади -154. Відповідно середні видатки на утримання 
однієї дитини на 2019 рік складають 30,9 тис.грн. Дошкільні заклади не є заповненими. Охоплення 
дітей дошкільною освітою – 61%. 

В цілому кількість учнів що відвідують загальнонавчальні заклади, становить 445 чоловік. 
Відповідно видатки на навчання 1 учня на 2019 рік заплановані на рівні 37,9 тис.грн. Середня 
вартість навчання одного учня 2017/2018 навчальному році по Україні становила 14,9 тис.грн.21 
Згідно інформації, що отримана під час зустрічі, школи не є заповненими, планувалось створення 
опорної школи.  

Охорона здоров’я 

                                                           
20

 
https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/374/Administrative_and_Territorial_Refo
rm_and_Legal_Framework_for_Decentralization_IP.pdf 

21
  

https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/374/Administrative_and_Territorial_Reform_and_Legal_Framework_for_Decentralization_IP.pdf
https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/374/Administrative_and_Territorial_Reform_and_Legal_Framework_for_Decentralization_IP.pdf
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З метою забезпечення мешканців Новорайської ОТГ медичним обслуговуванням первинною та 
вторинною (спеціалізованою) допомогою, кошти медичної субвенції передаються у повному 
обсязі до бюджету районної ради.  

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

По галузі соціальний захист та соціальне забезпечення фінансуються видатки на фінансування 
програм та  установ соціального захисту населення, на утримання відділу соціальної роботи з 
сім`єю, дітьми, молоддю та обслуговування на дому. 

Культура i мистецтво 

Заклади культури знаходяться у комунальній власності та фінансуються з бюджету Новорайської 
ОТГ. Мережа закладів культури включає в себе такі установи: 

 Новорайський БК із штатною чисельністю 5 штатних одиниць; 
 Костирський сільський клуб із штатною чисельністю   2 штатні одиниці. 
 Червономаяцький сільський клуб із штатною чисельністю   2,5 штатні одиниці. 
 Монастирський сільський клуб із штатною чисельністю   0,75 штатні одиниці. 
 Бібліотеки – 4 установи – 3 штатні одиниці. 

Зміни в мережі в частині загальної штатної чисельності працівників  закладів культури на протязі 
2019 року не очікуються. 

Також плануються видатки на проведення культурно-масових заходів. 

Житлово-комунальне господарство 

Переважно фінансуються видатки на на благоустрій: співфінансування громадських робіт по  
благоустрою території, зовнішнє освітлення  вулиць, придбання матеріалів, обладнання та 
інвентарю.  

Будівництво та регіональний розвиток. Землеустрій. 

У бюджеті на землеустрій передбачено видатки на розробку генерального плану населеного 
пункту – села Новорайськ.  

Міжбюджетні трансферти  

На рівні бюджету ОТГ для забезпечення виконання делегованих повноважень фінансування 
бюджетних установ, послугами яких користуються мешканці об’єднаної громади та які не передані 
ОТГ, визначено та передається обсяг трансфертів до бюджету району (утримання ПМСД; 
терцентру; архіву). 

За доходами та видатками запроваджено казначейське обслуговування бюджету. Обслуговування 
коштів сільського бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ 
в установах банків не здійснювалось. Використовується лише безготівкова форма проведення 
видатків. 

Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету у 2018 році на депозитних рахунках у банківських 
установах не відбувалось, на 2019 рік не планується.  

6.3.1. Прострочена кредиторська заборгованість бюджету 

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня станом на 01.01.2019 року. Заборгованість за 
середньостроковими позичками відсутня станом на 01.01.2019 року. 

6.3.2. Бюджет розвитку 2019 року 

Бюджет розвитку 2019 року у структурі надходжень спеціального фонду сільського бюджету (без 
урахування трансфертів із загального фонду до спеціального) відсутній. Бюджет розвитку на 2019 
рік передбачено в обсязі 477,2 тис.грн. Передбачено виготовлення проектно-кошторисної 
документації за проектами, розробку генерального плану населеного пункту.  
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6.3.3. Паспорти бюджетної програми та їх фінансування 

Основні регулюючі документи:  

✓ Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 «Про затвердження основних підходів до 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; 

✓ Наказ МФУ 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; 

✓ Наказ МФУ від 10.12.2010 року № 1536 «Загальні вимоги до визначення результативних 
показників бюджетних програм». 

Застосовується програмно-цільовий метод складання і виконання бюджету Новорайської сільської 
ради.  

Паспорти бюджетних програм складались після набрання чинності рішення про бюджет 
головними розпорядниками коштів згідно Правил, що затверджені Наказом Міністерства фінансів 
України 26.08.2014 № 836. Державна казначейська служба України здійснює платежі лише у разі 
наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми.  

На веб-сайті громади (старий сайт) оприлюднено паспорти на 2019 рік (наводимо за 
посиланням)22. Звіти про виконання бюджетних програм за 2018 рік не оприлюднювались. 
Паспорти за 2019 рік із змінами протягом року не оприлюднювались. 

Було проаналізовано паспорти: КПКВК 116030 «Організація благоустрою населених пунктів»; 
КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства». 

Головний розпорядник сформував паспорти без зазначення мети, завдання бюджетних програм 
наведено не розгорнуто, напрями використання бюджетних коштів наведено скорочено. Не 
зазначені цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Перелік 
місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми наведено.  

Паспорти сформовано із наведенням результативних показників (показників затрат, продукту, 
ефективності та якості), проте показники наведено узагальнено, пропонується провести подальшу 
роботу із розширення переліку показників.  

6.4. Висновки та рекомендації за розділом 

Висновки. Звіт про хід та результати виконання бюджету подається на розгляд ради один раз в 
квартал. Рішення про виконання бюджету приймається після його попереднього розгляду на 
засіданні виконавчого комітету та постійної комісії ради. Керівництво громади майже не інформує 
громадськість про хід виконання бюджету шляхом оприлюднення інформації на сайті (станом на 
11 травня 2019 року викладено звіт про виконання бюджету за I півріччя 2018 року Новорайської 
сільської ради). 

Бюджет Новорайської ОТГ має соціальне спрямування. Основним напрямом видатків бюджету є 
фінансування установ бюджетної сфери, а саме освіти. На найбільшу за обсягом видатків галузь, 
яка фінансується як за рахунок доходів бюджету міста, так і відповідних субвенцій з державного 
бюджету, припадає до 62% від усіх запланованих видатків на 2019 рік. Видатки на фінансування 
одного учня є вищими за середню вартість навчання одного учня по Україні. Згідно інформації, що 
отримана під час зустрічі, школи не є заповненими, планувалось створення опорної школи. 

Питома вага захищених статей в обсязі видатків загального фонду бюджету в аналізованому 
періоді є високою. Структура видаткової частини бюджету за економічною класифікацією 
характеризується збереженням низької питомої ваги капітальних видатків. 

Застосовується програмно-цільовий метод складання і виконання бюджету Новорайської сільської 
ради. На веб-сайті громади оприлюднено паспорти на 2019 рік. Паспорти на 2019 рік із змінами 
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протягом року не оприлюднювались. Паспорти сформовано із наведенням результативних 
показників (показників затрат, продукту, ефективності та якості), проте показники наведено 
узагальнено, пропонується провести подальшу роботу із розширення переліку показників. 
Головний розпорядник сформував паспорти без зазначення мети, завдання бюджетних програм 
наведено не розгорнуто, напрями використання бюджетних коштів наведено скорочено. Не 
зазначені цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. 

Титульні списки на проведення робіт не оприлюднюються. 

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 

Рекомендації.  

  

7. Бухгалтерський облік, фінансова та бюджетна звітність 
7.1. Бухгалтерський облік  

Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій ради здійснюється відділом 
бухгалтерського обліку та звітності під головуванням начальника відділу- головного бухгалтера. 
Порядок роботи відділу та його керівника визначається Положенням про відділ та посадовими 
інструкціями. 

Бухгалтерський облік здійснюється відповідно до Закону України від 16.07.1999р. № 996-Х1У «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в України», положень Національних (стандартів) 
бухгалтерського обліку в державному секторі (далі НП(С)БОДС), Плану рахунків бухгалтерського 
обліку бюджетних установ, які введені в дію наказом Міністра фінансів України від 31.12.2013 № 
12033. Локальний нормативний документ, який регулює питання бухгалтерського обліку в 
установі, а саме Наказ про облікову політику відсутній. Форма бухгалтерського обліку – 
меморіально – ордерна. 

Оформлення та подання первинних документів здійснюється відповідно до Положення про 
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88. 

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється із використанням ПЗ Афіна, Соната. Функції для 
роботи фінансово-економічного блоку розпорядника бюджетних коштів, аналітичні матеріали, 
обмін електронною інформацією з казначейством - програмне забезпечення АІС «Місцеві 
бюджети». Встановлено «Клієнт-Казначейство», планувалось до кінця року 2018 року повністю 
перейти на використання програмного забезпечення.  

7.2. Фінансова та бюджетна звітність  

Органи Казначейства складають, проте не подають відділу бухгалтерського обліку, фінансів та 
планування звітність про виконання місцевих бюджетів у встановлені строки та за встановленими 
Міністерством фінансів формами.  

Фінансова звітність оприлюднювалась на старому веб-порталі громади, на новому не 
оприлюднюється. Звітність на e-data головного розпорядника коштів Новорайської сільської ради 
не оприлюднюється23.  

7.3. Висновки та рекомендації за розділом 

Висновки. Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій ради здійснюється відділом 
бухгалтерського обліку та звітності. Бухгалтерський облік здійснюється відповідно до 
законодавчих вимог. Наказ про облікову політику відсутній. Фінансова звітність головного 
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розпорядника коштів на новому веб-порталі громади не оприлюднюється. Звітність на e-data не 
оприлюднюється. 

Рекомендації. 

 

8. Управління активами 
Основні нормативні документи: 

✓ Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 «Положення про 
інвентаризацію активів та зобов’язань»; 

✓ Постанова КМУ від 23.05.12 р. № 513 «Порядок проведення інвентаризації земель»; 
✓ Закон України від 18.02.16 р. № 1012-VIII «Про внесення змін до Земельного кодексу 

України щодо проведення земельних торгів»; 
✓ Наказ Мінюсту N 127 від 24.05.2001 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення 

технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна»; 
✓ Закон «Про оренду землі» від 06.10.1998 № 161-XIV; 
✓ Закон України «Про приватизацію державного майна»; 
✓ Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 № 2269-

XII; 
✓ Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III; 
✓ Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 № 1378-IV; 
✓ Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 25.11.2016 за №489 «Порядок 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»; 
✓ Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм для відображення 

бюджетними установами результатів інвентаризації» від 17.06.2015 р. No 572; 
✓ «Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) 

матеріальних цінностей», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. No 
116; 

✓ Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»,  
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. No88; 

✓ Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм первинного обліку 
об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» від 22.11.2004 р. No 732; 

✓ «Методика оцінки майна», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 
10.12.2003 р. No 1891; 

✓ Наказ Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 8 79 «Про затвердження Положення про 
інвентаризацію активів та зобов’язань»; 

✓ Наказ фонду державного майна від 31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності». 

✓ Закон України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» 
від 03.03.1998 № 147/98-ВР; 

✓ Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 № 2269-
XII; 

✓ Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 
2269-VIII. 

8.1. Система виявлення активів 

У структурі виконавчого комітету постійно діючої комісії, яка опікується питаннями безхазяйного 
нерухомого майна, не створено. Проте чинним Положення про порядок приватизації об’єктів 
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комунальної власності24, у якому унормовано питання надання безоплатно у власність об’єктів 
житлової нерухомості комунальної власності. На території ОТГ наявна проблема відсутності 
правовстановлюючих документів на об’єкти житлової нерухомості. Згідно зазначеного положення 
об’єкти житлової нерухомості передаються у власність фізичним особам, які в них зареєстровані та 
проживають, по мірі надходження заяв від громадян та з урахуванням обґрунтувань, зазначених у 
цьому Положенні. Фізична особа, зацікавлена у передачі їй у власність об’єкту житлової 
нерухомості звертається до Новорайської сільської ради із заявою та переліком документів. 
Зареєстрована заява розглядається на черговому засіданні виконавчого комітету, який приймає 
відповідне рішення щодо можливості передачі об’єкту нерухомого майна у власність, або відмови 
у термін встановлений діючим законодавством України 

8.2. Система супроводу активів 

Нова грошова оцінка протягом 2017-2018 рр. не проводилась, планується оновлення НГО у 2019-
2020 рр. Повна інвентаризація землі не проводилась. Нові генеральні плани по всім населеним 
пунктам ОТГ відсутні. Згідно програми соціально-економічного розвитку на 2019 рік, на 
виготовлення нового генерального плану села Новорайськ закладені кошти на 2019 рік.  

Реєстр об’єктів комунальної власності Новорайської ОТГ не створено. Повна інвентаризація 
комунального майна не проведена. 

8.3. Продаж комунального майна та землі 

Комунальне майно 

Перелік об'єктів комунальної власності Новорайської територіальної громади, які підлягають 
приватизації  (відчуженню) на 2019 рік не затверджувався та не оприлюднювався.  

Не відбувалось на території Новорайської територіальної громади відчуження майна комунальної 
власності шляхом викупу орендованого майна. Положення про порядок приватизації об’єктів 
комунальної власності прийнято.  

Земельні ділянки 

Продаж земельних ділянок за період 2017-2018 рр. на території Новорайської територіальної 
громади  не здійснювався. Продаж вільних земельних ділянок на конкурсних засадах не 
здійснювалась. Окремих положень не розроблювалось та не приймалось. Не оприлюднено 
перелік земельних ділянок для впровадження інвестиційних проектів на території ОТГ. 

Конкурсна комісія щодо відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення 
виконавця земельних торгів на конкурентних засадах не створювалась.  

8.4. Оренда комунального майна 

На веб порталі громади реєстр нерухомого майна комунальної власності, яке надається на умовах 
оренди не оприлюднюється. Перелік нерухомого майна комунальної власності, яке може бути 
передано в оренду на конкурсних підставах не сформовано та не оприлюднено.  

Відсутні надходження від оренди комунального майна до бюджету ОТГ. Відповідні положення 
(Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності, Методику розрахунку  
орендної плати  за  майно, Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого та 
іншого) майна) не затверджувались.  
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8.5. Оренда земельних ділянок 

Порядок передачі земельних ділянок в оренду відбувається згідно ст. 124 Земельного Кодексу. 
Ставки оренди земельних ділянок окремим рішенням ради не встановлені. 

На території об’єднаної громади протягом 2017-2018 рр. не відбувалась передача в оренду 
земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності та не підлягали продажу на 
конкурентних засадах (земельних торгах), громадянам та юридичним особам на підставі рішень 
ради.  

Перелік земельних ділянок, які можуть бути надані в оренду на земельних торгах сформовано до 
об’єднання громади, не оприлюднено. 

8.6. Висновки та рекомендації за розділом 

Висновки. Систематичної роботи по виявленню безхазяйного нерухомого майна у громаді не 
проводиться. Відбувається виявлення безхазяйного майна за зверненням. Положення про взяття 
на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини не 
прийнято. Прийнято Положення про порядок приватизації об’єктів комунальної власності, у якому 
унормовано питання надання безоплатно у власність об’єктів житлової нерухомості комунальної 
власності. 

На території Новорайської сільської ради повна інвентаризація землі не проведена. НГО 
потребуватиме оновлення в короткостроковій перспективі. Проводиться робота з розробки та 
затвердження генерального плану села Новорайськ.  

Повна інвентаризація комунального майна не проводилась. Реєстр нерухомого майна 
комунальної власності Новорайської територіальної громади не сформовано. Перелік об’єктів 
комунальної власності, що підлягає продажу, та перелік об’єктів, права оренди на яких підлягають 
продажу на конкурсних засадах на території громади не формувалися. Положення про порядок 
передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади не прийнято.  

Аукціони з продажу земельних ділянок та підготовки до продажу на конкурентних засадах прав на 
вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення не проводились. 
Після об’єднання ОТГ не формувався перелік земельних ділянок для впровадження інвестиційних 
проектів на території ОТГ, які можуть бути надані в оренду на земельних торгах (аукціоні). Не 
прийнято рішення ради, яке встановлює розміри орендної плати за земельні ділянки в залежності 
від цільового призначення ділянки.  

Рішення про конкурсний відбір суб`єктів оціночної діяльності, про конкурсний відбір виконавців 
робіт із землеустрою не приймалось. 

Рекомендації.  

. 

9. Аудит 
Основні нормативні документи: 

 наказ Міністерства Фінансів України від 04.10.2011 N 1247 Про затвердження Стандартів 
внутрішнього аудиту; 

 постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 «Деякі питання 
утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в 
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та 
бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади», від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового 
положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації». 

Згідно інформації отриманої під час зустрічі з представниками виконавчих органів ради, 
внутрішній та зовнішній аудит не проводиться.  
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9.1. Висновки та рекомендації за розділом 

Висновки. Внутрішній та зовнішній аудит не проводився. 

Рекомендації.  

 

10. Аналіз закупівель 

Докладний аналіз закупівель територіальної громади викладено в окремому Додатку «Звіт щодо 
аналізу закупівель Новорайської сільської ОТГ», який є невід’ємною частиною Звіту з оцінки 
управління фінансами об’єднаної територіальної громади. 

10.1. Висновки та рекомендації за розділом 

Висновки. За здійснення закупівель у Новорайській сільській раді Херсонської області відповідає 
тендерний комітет, є затверджене положення про тендерний комітет з розподілом обов’язків. За 
розміщення інформації в системі ProZorro відповідає секретар тендерного комітету. 

Тендерний комітет та уповноважена особа у замовника Червономаяцька сільська рада відсутні. 
Рекомендуємо замовнику Червономаяцька сільська рада затвердити склад тендерного комітету 
або призначити уповноважену особу. 
Рекомендуємо перевірити чи виділяються або надходили кошти на 2018 рік (включаючи 
виділення коштів на комунальні послуги) на закупівлю  в наступні установи: 

 Комунальне підприємство «Комунальник», ЄДРПОУ 32480325 
 Комунальне підприємство «Червоний Маяк», ЄДРПОУ 32392632 
 Новорайський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок), ЄДРПОУ 24755849 
 Костирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок), ЄДРПОУ 24754850 
 Червономаяцький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок), ЄДРПОУ 24755571. 

Якщо кошти виділяються, то необхідно створити план закупівель та додаток до річного плану 
закупівель на 2018 рік, та створити річний план закупівель та додаток  до річного плану закупівель 
на 2019 рік. 
Замовник 1. Новорайська сільська рада:  

1. Розміщують на веб-порталі prozorro.gov.ua річний план закупівель, додаток до річного 
плану закупівель з затримками та порушенням термінів. Загалом виявлено 17 випадків 
порушення законодавства стосовно публікацій планів закупівель. 

2. Під час проведення допорогових закупівель виявлено 4 факти порушення строків 
публікації звітів про виконання договорів. 

3. Під час проведення відкритих торгів:  
а) тендерна документація була опублікована відповідно до чинного законодавства; 
б) наявні факти дискримінаційних умов в тендерній документації щодо надання гарантійного 
листа від виробника; 
в) факти неправомірного відхилення учасників відсутні; 
г) факти неправомірної кваліфікації учасників відсутні; 
е) результати проведення торгів співпадають з підписаними договорами; 
ж) терміни проведення відкритих торгів витримано згідно законодавства; 
з) факти завищених цін не виявлено; 
и) терміни виконання договорів вказувалися реалістичні; 
к) CPV код визначався вірно; 
л) під час проведення переговорних процедур порушення відсутні, так як закупівлі не 
проводились. 
Частиною 1 статті 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» визначено, що під час здійснення закупівель, 
вартість яких є меншою порогових значень (200 тис.грн. під час закупівлі товарів та послуг та 
1,5 млн.грн. під час закупівлі робіт) замовник повинен дотримуватись принципів здійснення 
публічних закупівель, а саме: 

 добросовісна конкуренція серед учасників; 
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 максимальна економія та ефективність; 
 відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 
 недискримінація учасників; 
 об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; 
 запобігання корупційним діям і зловживанням. 

Для можливості забезпечення дотримання замовниками даних принципів закупівель замовники 
мають можливість здійснювати допорогові конкурентні закупівлі у системі ProZorro. Проте 
замовник не здійснив протягом 2016-2018 років жодної допорогової конкурентної закупівлі.  

Замовник 2. Червономаяцька сільська рада: 

1. Розміщують на веб-порталі prozorro.gov.ua річний план закупівель, додаток до річного 
плану закупівель з затримками та порушенням термінів. Загалом виявлено 2 випадка 
порушення законодавства стосовно публікацій планів закупівель та додатку до річного 
плану закупівель.  

2. Під час проведення допорогових закупівель виявлено 1 факти порушення порядку 
визначення предмета закупівлі. 

3. Під час проведення відкритих торгів порушення відсутні, так як закупівлі не проводились. 
Частиною 1 статті 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» визначено, що під час здійснення закупівель, 
вартість яких є меншою порогових значень (200 тис.грн. під час закупівлі товарів та послуг та 
1,5 млн.грн. під час закупівлі робіт) замовник повинен дотримуватись принципів здійснення 
публічних закупівель, а саме: 

 добросовісна конкуренція серед учасників; 
 максимальна економія та ефективність; 
 відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 
 недискримінація учасників; 
 об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; 
 запобігання корупційним діям і зловживанням. 

Для можливості забезпечення дотримання замовниками даних принципів закупівель замовники 
мають можливість здійснювати допорогові конкурентні закупівлі у системі ProZorro. Проте 
замовник не здійснив протягом 2018 року жодної допорогової конкурентної закупівлі.  

Рекомендації замовникам: 

 

11. Матриця рекомендацій 

Матриця рекомендацій містить стислий виклад рекомендацій, наведених до кожного розділу 
цього звіту. Приклади практик та документів, що мають на меті полегшити реалізацію наданих 
рекомендацій, наведені  за посиланнями у виносках до кожного розділу в українській версії звіту. 

 


