
БЮДЖЕТ
для громадян

Ніжинська об’єднана 
територіальна громада

Підготовка та друк цього видання стали можливими в рамках реалізації проєкту 
«Децентралізація приносить прозорість та ефективність в медицині та освіті (ДІЄМО)». 

Зміст є відповідальністю Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) 
і не обов’язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів.



Навіщо це потрібно?

Що таке бюджет 
для громадян?

Бюджет для громадян - це реальний інструмент, який 
допоможе кожному мешканцю досліджувати, скільки в ОТГ 
власних надходжень, а скільки дотується державою та іншими 
місцевими бюджетами. Фінансова прозорість управління дозволить 
контролювати як витрачаються кошти і чи працюють вони на 
пріоритети громади.

Анатолій Лінник
Голова Ніжинської громади,

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

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

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

Основна мета «бюджету для громадян» - зробити складну та технічну бюджетну 
інформацію доступною для широкого кола осіб.
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Бюджетна термінологія

Бюджетний цикл

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

Місцевий бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів громади. В ньому 
визначається звідки громада буде отримувати кошти, а також на що – витрачати. Бюджет громади 
формується та управляється на основі Бюджетного кодексу України. Це означає, що існують чіткі 
правила, звідки в якому порядку громада отримує кошти в свій бюджет, а також куди вона може 
витрачати кошти бюджету. Бюджет, а також зміни до нього затверджується рішенням місцевої ради. 

Видатки бюджету – кошти, що витрачаються на здійснення програм  та заходів, які заплановані в 
бюджеті. Видатки можуть бути поточні та капітальні. 

Доходи бюджету – гроші та інші ресурси, виражені в грошах, які громада заробила сама, а також 
отримала від держави як для конкретних цілей, так і без конкретного призначення. Доходи бюджету 
формуються з податків та зборів, неподаткових надходжень (наприклад, кошти, отримані за надання 
адміністративних послуг, кошти, які самостійно заробили бюджетні установи, трансферти). 

Субвенції – кошти, які з державного бюджету передають місцевим на виконання конкретних повноважень, які 
делеговані державною. Ці кошти можна використовувати лише за певним призначенням. Приклади субвенцій – 
інфраструктурна, медична, освітня. Субвенції також можуть передаватися з одного місцевого бюджету іншому. 
Наприклад, передача коштів для Ніжинського пологового будинку  з бюджетів інших громад.

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

Загальний фонд – це кошти, передбачені для повноцінної роботи установ Ніжинської міської ОТГ. Кошти 
загального фонду витрачаються на поточні видатки, а це: виплата заробітної плати, оплата енергоносіїв, утримання 
установ освіти (дитячі садки, школи, гімназії позашкільні заклади, інші заклади ), культури (будинок культури, 
бібліотеки, музеї, інші заклади), медицини (КНП « Ніжинська центральна міська лікарня ім.. М. Галицького», КНП 
«Ніжинський міський пологовий будинок», КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка»), соціального захисту 
населення, фізичної̈ культури і спорту (дитячо-юнацькі спортивні школи, заходи на змагання різного характеру), 
фінансування поточних ремонтів,  придбання предметів, матеріалів, інвентарю, придбання медикаментів та 
продуктів харчування, фінансування міських цільових програм тощо.

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

Бюджет розвитку – кошти, які витрачаються на капітальне будівництво, реалізацію інвестиційних проектів, 
капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери: освіти, охорони здоров'я,культури, 
фізичної культуру і спорту, соціального захисту та житлово-комунального господарства, а також на придбання 
обладнання  і предметів довгострокового користування тощо. 

Бюджет – це ключовий інструмент для управління громадою, а також втілення в життя пріоритетів та цілей 
розвитку громадою. Дії органу місцевого самоврядування по управлінню бюджетом громади на один рік 
умовно можуть бути розділені на декілька стадій, і займають більше часу, ніж 1 календарний рік. Період 
управління бюджетом на один рік – називається бюджетний цикл і включає в себе 4 стадії: планування та 
складання проекту бюджету, розгляд проекту бюджету та його затвердження, реалізація прийнятого 
бюджету, і, на сам кінець, звітування про результати виконання бюджету за рік.  Один бюджетний цикл 
займає більше, ніж півтора календарних роки. Завершення одного бюджетного циклу фактично 
накладається на початок вже наступного бюджетного циклу.   
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Складання прогнозу бюджету. Прогноз бюджету робиться на 3 роки – плановий (тобто, той, 
на який плануємо бюджет)  і 2 наступні роки. Ці наступні роки називають прогнозними. Прогноз 
робиться для того, щоб розуміти, які податки та скільки їх буде збиратися в наступні 3 роки, а також 
на які цілі витрачатимуться гроші від зібраних податків. Прогноз на наступні 3 роки 
оприлюднюється на сайті ради та приймається на сесії не пізніше 1 вересня. 1

Складання бюджету. На цій стадії загальнодержавні органи подають розрахунки 
міжбюджетних трансфертів, розробляються та подаються бюджетні запити. На основі поданих 
розрахунків міжбюджетних трансфертів та бюджетних запитів вже відбувається розробка проекту 
рішення про місцевий бюджет. Підготовлений попередній проект бюджету оприлюднюється на 
сайті ради. 2

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

3
Виконання бюджету. Саме на цьому етапі здійснюються всі витрати та збираються всі 

податки. Окрім того, протягом виконання бюджету може виникати необхідність внесення змін в 
нього. Всі зміни – проходять окрему процедуру від розгляду бюджетною комісією ради і до 
затвердження на сесії ради. Окрім того, законодавством встановлено обов'язок щоквартального 
звітування про виконання бюджету, що також передбачає затвердження квартальних звітів 
окремими рішеннями ради по завершенню кожного кварталу.

4
Звітування про виконання бюджету. По завершенню року, для якого виконувався бюджет, 

розпочинається підготовка звіту про виконання бюджету за рік. Звіт також проходить всю 
процедуру розгляду та затвердження в усіх інстанціях, яка завершується розглядом та 
затвердженням рішення місцевою радою. Затверджений звіт після затвердження оприлюднюється 
на сайті ради. Окрім того, бюджетне законодавство встановлює обов'язкову вимогу щодо 
проведення публічного звітування про виконання бюджету. Публічне представлення звіту про 
виконання бюджету повинно відбутись не пізніше, ніж 15-те березня наступного року. Місцева рада 
повинна широко анонсувати захід, на якому буде представлятись звіт про виконання бюджету, 
серед широкої громадськості. 

5
*Номер етапу за схемою 
відповідає номеру етапу 
на сторінці 5
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Як можна впливати на бюджет своєї громади

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

џ Подавати пропозиції до прогнозу бюджету в 
управління та відділи;

В цей час відбувається складання прогнозу 
бюджету на наступні 3 роки.

Як долучитись:

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

Як долучитись:

В цей час відбувається складання бюджету на 
наступний рік.

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

џ Подавати пропозиції  до бюджету 
депутатам;

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

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

Відвідати сесію, на якій звіт про виконання 
бюджету затверджується;

Як долучитись:

Ініціювати громадський аудит виконаного 
бюджету: як по окремим напрямкам (наприклад, 
щодо гендерної орієнтованості), так і всього 
бюджету в цілому.

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

џ Допомагати фінансистам в створенні 
бюджету для громадян;

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

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

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

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

Як долучитись:

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

Як долучитись:
џ Подати проєкт на конкурс бюджету участі. 

Приймати участь в кампаніях агітації за 
проєкти бюджету участі та голосувати за 
проєкти бюджету участі;

џ Ініціювати громадський моніторинг 
виконання бюджету;

џ Відвідувати засідання бюджетної комісії та 
сесій міської ради.

1
2

3

4

5

Травень-жовтень

Листопад-25 грудня

Січень-грудень

Січень-15 березня

Липень-вересень
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Доходи бюджету

Покращення комфорту 
проживання, безпеки та 

довкілля громади

Якою ми хочемо бачити нашу громаду

Пріортети
на найближчі 

10 років

Стратегічні цілі розвитку 
Ніжинської громади - згідно 

Стратегії ОТГ 
до 2027 року

Створення сприятливих 
умов для розвитку бізнесу, 

промисловості та залучення 
інвестицій

Розвиток туристичного 
потенціалу громади

Розвиток соціального
капіталу громади

Пріоритет № 1 Пріоритет № 2

Пріоритет № 3 Пріоритет № 3

Звідки в бюджеті гроші

Офіційні трансферти (медична субвенція, освітня субвенція, базова дотація, інші субвенції) на 2020 рік становлять 124 
803,0 тис. грн, або 27,1% всіх надходжень загального фонду бюджету.

Структуру власних доходів загального фонду бюджету Ніжинської міської об'єднаної територіальної громади формують 
4 основних джерела, а саме: податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки і збори, акцизний податок, 
адміністративні збори та платежі. Податок на доходи фізичних осіб займає левову частку власних надходжень 
загального фонду бюджету та становить 61,6%. Крім того, вагомим джерелом надходжень бюджету міста є місцеві 
податки і збори, що становлять 29,1% До них належать два податки: податок на майно (який складається з податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю), єдиний податок та два збори 
(збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір), В місцевих податках і зборах найбільшу 
питому вагу займає плата за землю – 47,2% та єдиний податок - 45,2%. Надходження акцизного податку становлять 7,1% 
власних доходів загального фонду бюджету, адміністративних зборів та платежів – 1,8%. 

Власні доходи бюджету Ніжинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (без трансфертів) 
обраховані з урахуванням приєднання до громади міста Ніжина сіл Кунашівка, Паливода та Наумівське Ніжинського 
району Чернігівської області і становлять 335 901,8 тис. грн., або 72,9% усіх доходів громади, в т.ч. по загальному фонду 
321 910,6 тис. грн. та по спеціальному фонду – 13 991,2тис. грн. 

Кошти в бюджет громади йдуть з двох основних джерел – від держави та бюджетів інших громад (субвенції, 
дотації) та від громади (власний заробіток громади). Кошти від держави спрямовуються на забезпечення надання 
освітніх послуг, медичних, інших функцій держави. Більшу частину надходжень громада отримує з власних доходів, які 
складаються з податкових та неподаткових надходжень. 

Доходи 
громади 
у 2020 р.

Трансферти

124 803
ТИС. ГРН

Власні доходи

335 901,8
ТИС. ГРН

Всього

460 704,8 

ТИС. ГРН
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На чому засновано бюджет нашої громади

НАША ГРОМАДА ЗАРАЗ

Промислові підприємства громади
Галузі діяльності підприємств

Ключові

Всього

13 

34

Загальна кількість населення

Працездатне 
населення

Сільське 
господарство

Промисловість

Працевлаштоване 
населення

70,1 
тис. осіб

37,75 
тис. осіб

15 532 
тис. осіб

824 
особи

1796
осіб

Машинобудівна Харчова Хімічна

Деревообробна Будівельні 
матеріали

Земля сільсько-господарського
призначення

Протяжність доріг, 
що потребують 

капітального ремонту

Протяжність доріг, 
що потребують 

поточного ремонту

Ніжин

Кунашівський 
старостинський 

округ

3527 
га

1743,8 
га

50%

30%5270,8 
га

Шкіл

Дитячі садки
громади

15 
ЛіцейГімназії

13 3 1 

Школи
громади

Медичні 
заклади
громади

Центральна 
міська лікарня

Пологовий 
будинок

9 амбулаторій
сімейної 

медицини

Центр первинної
медико-санітарної 

допомоги

Стоматологічна 
поліклініка

Будь-який бюджет не створюється у вакуумі. Основою для складання бюджету є стан соціально-
економічного  розвитку громади. Окрім того, бюджет є інструментом досягнення цілей стратегічного  
розвитку  Ніжинської  міської об'єднаної  територіальної громади

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

Податок 
на майно

51 102
тис. грн

Туристичний
збір

91
тис. грн

58,8
тис. грн

2100
тис. грн

9 928,3
тис. грн

5 681,4
тис. грн

1000
тис. грн

1 190,7
тис. грн

Податок на доходи 
підприємств

575,8
тис. грн

Єдиний
податок

42 420,2
тис. грн

Екологічний 
податок

562,9
тис. грн

Акцизи

22 785,4
тис. грн

Збір за місця 
для паркування 

101,8
тис. грн

Всього податкових 
надходжень

315 942,6
тис. грн

Податок на доходи 
фізичних осіб

198 453.5
тис. грн

Всього неподаткових 
надходжень

16 859,2
тис. грн

Всього доходів від
операцій з капіталом

3100
тис. грн

Доходи від власності
та підприємницької 

діяльності

Надходження
 від продажу основного

капіталу

Адміністративні збори, 
платежі, доходи від 

некомерційної діяльності

Надходження
від продажу землі

і нематеріальних активів

Інші

Власні 
надходження

бюджетних установ

Гроші, які отримує громада від держави

Базова 
дотація

Освітня субвенція з 
державного бюджету
 місцевим бюджетам

Медична субвенція з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам

Субвенція з місцевого 
бюджету на видатки у 

сфері освіти за рахунок 
коштів освітньої субвенції 

Субвенція з місцевого 
бюджету на надання 
підтримки особам з 

особливими освітніми 
потребами за 

рахунок субвенції з 
державного бюджету

Субвенція з місцевого 
бюджету на видатки у 

сфері охорони здоров’я 
за рахунок коштів 

медичної субвенції

Субвенція з місцевого 
бюджету на утримання 

об'єктів спільного користування 
чи ліквідацію негативних 

наслідків їх діяльності 

Субвенція з місцевого 
бюджету на пільгове 

медичне обслуговування 
осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

Субвенція з місцевого 
бюджету на поховання 
учасників бойових дій 
та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни

16994,4
тис. грн

91788,6 
тис. грн

13838,7 
тис. грн

938,7 
тис. грн

73,1 
тис. грн

496,2 
тис. грн

534,4 
тис. грн

50 
тис. грн

88,9 
тис. грн
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Куди ідуть гроші з бюджету 2020 р.

џ на підтримку комунальних підприємств, що надають послуги з водопостачання та водовідведення -500,0 тис.грн
џ на придбання квартири для чемпіонки Європи з дзюдо серед юніорів - 400,0 тис.грн
              

На економічну діяльність в бюджеті громади передбачено 85 856,8 тис. грн, а це: поточні та капітальні видатки 
на ремонт доріг – 41 871,2 тис. грн, будівництво  освітніх,  медичних установ,  споруд, установ та  закладів фізичної  
культури та спорту, будівництво інших об'єктів комунальної власності громади – 24 181,4 тис. грн, на програму 
інформатизації: придбання ком'ютерів, технічне обслуговування інформаційної інфраструктури – серверів, 
локальної комп'ютерної мережі, комп'ютерів користувачів, периферійного обладнання, баз даних, різноманітного 
програмного забезпечення, офісного обладнання – 2 753,2 тис. грн, реставрація комплексу  споруд «Поштова 
станція» - 1 966,0 тис. грн, заходи з енергозбереження – 10 929,0 тис. грн.

В  бюджеті  Ніжинської громади  видатки з державного, обласного та інших бюджетів складають 124 803,0 
тис.грн (трансферти), в т.ч. освітня  субвенція – 91 788,6 тис. грн, медична субвенція – 13 838,7 тис. грн, субвенція на 
пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 88,9 тис. грн, субвенція 
на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 73,1 тис. грн, субвенція на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на інсулін) – 534,4 тис. грн, субвенція 
на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – на оплату праці педагогічним 
працівникам Інклюзивно-ресурсного центру – 938,7 тис. грн, субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 496,2 тис. 
грн, субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків 
діяльності об'єктів спільного користування – 50,0 тис. грн.

На  фінансування  закладів  та  заходів  з  фізичної культури  та  спорту  в  бюджеті громади передбачено  
11 394,6 тис. грн (2,4%  в  структурі  видатків). В  т.ч. на  фінансування  3-х  спортивних шкіл  – 7 351,0 тис. грн, 
на фінансову  підтримку ФСТ ДЮСШ «Спартак» – 1 100,0 тис. грн, на міський центр «Спорт  для  всіх» – 1 945,1 
тис. грн, заходи з олімпійських та не олімпійських видів спорту – 998,5 тис. грн. 

В  бюджеті  громади  на  фінансування  закладів  та  заходів  у  сфері «Культури  та  мистецтва» передбачено 
10 083,7 тис.грн. (2,2% в структурі видатків громади). З бюджету громади фінансуються: Централізована 
бібліотечна система, краєзнавчий музей  ім. Івана Спаського, міський будинок культури, централізована 
бухгалтерія).  

На  іншу  діяльність  в бюджеті громади передбачені видатки в сумі – 8 185,5 тис. грн, це: нерозподілені видатки 
в резервному фонді , кошти на заходи із запобігання  та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихийного 
лиха; заходи  з організації  рятування на водах; заходи з мобілізаційної підготовки тощо.

џ на благоустрій міста:  утримання в належному санітарно - екологічному стані вулиць міста, покращення 
привабливості  місць  загального  громадського  користування, викошування трави, видалення та підрізання 
дерев, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, тощо  – 18 880,3 тис.грн

џ на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, а саме заміна ветхих та аварійних ділянок 
водопровідних мереж, приведення відповідно до технічних умов стану водопровідних каналізаційних колодязів, 
придбання залізобетонних конструкцій та запірної арматури, пожежних гідрантів та ремонтних комплектів до них -
300,0 тис.грн

На фінансування 8 закладів галузі «Державного  управління»: виконавчого  комітету  Ніжинської  міської  ради,  
управління  соціального  захисту  населення  Ніжинської  міської  ради,  управління  освіти  Ніжинської  міської  ради,  
управління  культури  і туризму  Ніжинської  міської  ради, відділу  з  питань  фізичної культури  та  спорту  Ніжинської  
міської  ради, управління  житлово-комунального  господарства  та  будівництва  Ніжинської  міської  ради,  фінансового 
управління  Ніжинської  міської  ради, управління  комунального  майна та земельних відносин Ніжинської міської ради -   
передбачено 50 524,1 тис.грн. (10,8% в  структурі  видатків  загального  фонду).   

џ на оснащення  приладами комерційного обліку холодної води   багатоповерхових житлових будинків -300,0 тис.грн

На  фінансування галузі  «Соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення» в  бюджеті  Ніжинської ОТГ  
передбачено 16 008,1 тис. грн (3,4% в структурі  видатків), в т.ч. на  субвенції – 162,0 тис. грн, на міський Центр 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 2 324,5 тис.грн, на Ніжинський територіальний  центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) – 5 817,5 тис.грн, на Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю 
«Віра» Ніжинської міської ради – 1 420,3 тис. грн, інші заходи (надання пільг окремим категоріям громадян на послуги 
зв'язку, на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом,підтримка ветеранів України тощо) – 6 283,8 тис. 
грн. 

На «Житлово-комунальне  господарство» передбачено 20 380,3 тис. грн (5,3%  в  структурі  видатків  
загального фонду), в тому числі:

На  фінансування галузі  «Охорона  здоров'я» - 35 289,2.(7,6% в  структурі  видатків),  а  саме утримання   
КНП«Ніжинська    центральна міська  лікарня імені М.Галицького», КНП«Ніжинський міський  пологовий  будинок», 
КНП«Ніжинська міська стоматологічна  поліклініка», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» - 31 943,4 тис. 
грн та централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет  - 700,0 тис. грн.

Найбільші  видатки  бюджету громади направлені  на   галузь «Освіта» і  складають 228 847,4 тис. грн (49%  в 
структурі  видатків). З  них  на фінансування  17 загальноосвітніх закладів (3 гімназії, 10 ЗОШ І-ІІІст., 3 ЗОШ І-ІІ ст.,1 ліцей) 
передбачено – 143 124,7 тис. грн, на 15 дошкільних закладів освіти – 59 728,8 тис. грн, на 5 позашкільних  закладів галузі  
освіти (БДЮ, СЮТ, туристичний центр, музична  та хореографічні школи)  – 19 025,7 тис. грн, 1 Інклюзивно- ресурсний 
центр – 1 258,0 тис. грн  інші заклади та заходи – 5 710,2 тис. грн.
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Структура видатків з бюджету

Освіта Охорона 
здоров’я

Економічна 
діяльність

Фізкультура
і спорт

Культура 
і мистецтво

Соцзахист та 
забезпечення

Управління 
громадою

Інші 
видатки

ЖКГ

228 847,4 
тис. грн

35 289,2 
тис. грн

20 380,3 
тис. грн

11 394,6
тис. грн

10 083,7 
тис. грн

85 589,8 
тис. грн

16 008,1 
тис. грн

50 524,1 
тис. грн

8 282,5 
тис. грн

Всього:

466 669,7 
тис. грн

Найбільші видатки з бюджету 

Бюджет розвитку громади 

Освіта Управління
громадою

Охорона
здоров’я

228 847,4
тис. грн

35 289,2
тис. грн

50 524,1
тис. грн

ОПЛАТА
ПРАЦІ

ОПЛАТА
ЕНЕРГОНОСІЇВ

ІНШІ
ВИДАТКИ

ОПЛАТА
ПРАЦІ

ОПЛАТА
ЕНЕРГОНОСІЇВ

ІНШІ
ВИДАТКИ

ОПЛАТА
ПРАЦІ

ОПЛАТА
ЕНЕРГОНОСІЇВ

ІНШІ
ВИДАТКИ

175 578 ТИС. ГРН 18 838,1 ТИС. ГРН 46 970,3 ТИС. ГРН

26 468,2
ТИС. ГРН

8 937,4
ТИС. ГРН

1 313,5
ТИС. ГРН

26 801,1 

ТИС. ГРН

7 513,7
ТИС. ГРН

2 240,3 

ТИС. ГРН

* У сумі витрат також відображається місцеве запозиченнія у вигляді залучення кредиту Північної екологічної 
корпорації (НЕФКО) з метою впровадження заходів з енергоефективності на комплексну термомодернізацію 
Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ступеню №'10 в сумі 8 680,0 тис. грн та повернення суми кредиту - 2 715,1. Отже, граничний 
розмір боргу бюджету  Ніжинської міської ОТГ станом на 31.12.2020 року планується в сумі 5964,9 тис. грн.

 При формуванні переліку об'єктів, які будуть фінансуватись в 2020 році за кошти бюджету розвитку Ніжинської 
міської ОТГ було враховано  головні стратегічні цілі розвитку громади міста: розвиток туристичного потенціалу та 
покращення комфорту проживання, безпеки та довкілля громади, розвиток соціального капіталу громади. 

Облік,збереження та 
використання існуючих 

об'єктів історико-культурної 
спадщини як чинника 

розвитку

Реконструкція та пристосування  пам'ятки 
архітектури комплексу споруд «Поштова станція» - 
1966,0 тис. грн

Завдання
стратегії

Покращення якості 
доріг та вулиць

Реконструкція перехресть вул.Шевченка з 
вулицею Генерала Корчагіна та вулицею 
Носівський Шлях - 12 698,9 тис.грн, 
капітальний ремонт доріг - 13 187,3 тис.грн,

Завдання
стратегії
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Ревіталізація 
історичного центру міста

Реконструкція системи 
тепло-, водопостачання та 

водовідведення

Забезпечення доступу до 
якісної дошкільної, 

позашкільної та шкільної освіти

Реконструкція медичних закладів 
і створення комфортних умов

для пацієнтів і персоналу

Запровадження  
відео-спостереження для 
всієї громади та безпеки

Розширення переліку, способів 
та покращення якості 

адміністративних послуг

на площі І.Франка - 4 255,1 тис.грн
Будівництво фонтану Реконструкція самопливного 

каналізаційного колектору  по вул.
Синяківська-Шевченка - 4 976,4 
тис. грн

Реконструкція приміщень ЗОШ I ст. 
№8 з метою відкриття закладу 
дошкільної освіти (дитячий садок) №8 
«Кручайлик» Ніжинської міської ради в 
м. Ніжин, вул.Воздвиженська,185 в т.ч. 
ПВР - 5 439,3 тис.грн

џ Забезпечення медичних закладів 
сучасним медичним 
обладнанням - 2 645,8 тис. грн, 

џ  Капітальний ремонт фасаду 
стомат поліклініки - 900,0 тис. 
грн

џ  Капітальний ремонт системи 
водовідведення з даху блоку «В» 
пологового будинку -150,0 тис. 
грн

Будівництво системи 
відеоспостереження для 
розпізнавання обличчя на площі ім. І. 
Франка - 635,7 тис.грн

Створення сучасного Центру 
надання адміністративних 
послуг(Реконструкція нежитлового 
приміщення по вул. Покровська,8/66 
в т.ч. ПВР) - 1200,0 тис. грн

Завдання
стратегії

Завдання
стратегії

Завдання
стратегії Завдання

стратегії

Завдання
стратегії Завдання

стратегії

Придбання обладнання 1 546,8 тис. грн

Програми інформатизації бюджетних установ міста 997 тис. грн

Міська цільова програма оснащення медичною технікою та виробами медичного 
призначення на 2020-2022 рр.цетральної міської лікарні ім.М.Галицького 

728 тис.грн

Міська цільова програма  «Фінансової підтримки та розвитку КНП «Ніжинський міський 
пологовий будинок на 2020-2022 рр.» (придбання обладнання - 1597,2 тис. грн, 
кап.рем.системи водовідведення з даху блоку В -150,0 тис. грн)

1 747,2 тис.грн

Міська цільова програма  «Фінансової підтримки та розвитку КНП «Ніжинська міська 
стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 
рр.» (придбання обладнання - 320,6тис.грн, кап. рем. фасаду - 900,0 тис.грн)

1 220,6 тис. грн

МЦП «Придбання житла на 2020 рік» 400 тис. грн

МЦП "Розробка схем та пректних рішень масового застосування та детального 
планування  на 2020 рік" 

100 тис. грн

Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 
2020 рік 

11 тис. грн

Субвенція з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

170,5 тис. грн
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Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації об'єкту 
Ніжинська загальноосвітня школа I-III ст. №10 Ніжинської міської ради Чернігівської 
обл.за адресоою м.Ніжин, вул.Московська,54 Чернігівської обл.(залучені кошти від 
міжнародної фінансової установи Північної Екологічної Фінансової Корпорації (Нордік 
Інвайронмент Файненс Корпорейшн-НЕФКО))

500 тис. грн

Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації об'єкту 
Ніжинська загальноосвітня школа I-III ст. №10 Ніжинської міської ради Чернігівської 
обл.за адресоою м.Ніжин, вул.Московська,54 Чернігівської обл. (співфінансування 
залучених  коштів від міжнародної фінансової установи Північної Екологічної Фінансової 
Корпорації (Нордік Інвайронмент Файненс Корпорейшн-НЕФКО))  

5 439,3 тис. грн

Реконструкція приміщень ЗОШ I ст. №8 з метою відкриття закладу дошкільної освіти 
(дитячий садок) №8 "Кручайлик" Ніжинської міської ради в м. Ніжин, 
вул.Воздвиженська,185 в т.ч. ПВР 

728 тис.грн

Реконструкція бігових доріжок на міському стадіоні, вул. Полковника Розумовського, 5 в 
т.ч. ПВР

4 000 тис.грн

Будівництво міського кладовища на території Кунашівської сільської ради вт.ч. ПВР 2 094,9 тис. грн

Будівництво фонтану на пл. І. Франка в т.ч. ПВР 4 255,1 тис. грн

Будівництво системи відеоспостереження для розпізнавання обличчя на площі ім. І. 
Франка в м. Ніжин вт.ч.ПВР 

635,7 тис. грн

Будівництво ЛЕП по вул.Арвата, Афганців, П.Морозова із встановленням КТП в м.Ніжин 
Чернігівської обл., в т.ч. ПВР 

1 500 тис. грн

Реконструкція  КНС біля р. Остер по вул.Набережна в м.Ніжин в т.ч. ПВР 20 тис. грн

Реконструкція нежитлового приміщення по вул. Покровська,8/66 в т.ч. ПВР 1 200  тис. грн

Реконструкція скверу Б.Хмельницького в т.ч. ПВР 60 тис. грн

Реконструкція самопливного каналізаційного колектора діаметром 800мм із 
залізобетонних труб методом протягування поліетиленової труби діаметром 600мм по 
вул.Синяківська-Шевченка в м.Ніжин, Чернігівської області. 

4 976,4  тис. грн

Реставрація та пристосування пам'ятки архітектури комплексу споруд "Поштова 
станція", 2-й етап, в т.ч. ПВР 

1 966  тис. грн

Капітальний ремонт доріг в т.ч. ПВР 13 187,3 тис. грн

Реконструкція перехрестя вулиці Шевченка з вулицею Генерала Корчагіна в т.ч. ПВР 5 117,6 тис. грн

Реконструкція перехрестя вулиці Шевченка з вулицею Носівський Шлях в т.ч. ПВР 7 581,2 тис. грн

Міська цільова програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних  будинків  
Ніжинської міської ОТГ,  щодо проведення енергоефективних заходів на 2020 рік 

1 249 тис. грн

МЦП "Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств м.Ніжина на 2020 рік" 2 250 тис. грн

Разом 71 634,5  тис. грн
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џ  Придбання квартири для чемпіонки Європи з дзюдо серед юніорів - 400,0 тис. грн; 

3. Інші:

џ  Фінансова підтримка комунальних підприємств міста - 2 750,0 тис. грн.

џ

1. Заходи з енергозбереження.

џ Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації об'єкту Ніжинська 
загальноосвітня школа I-III ст. №10 – 9 180,0 тис. грн, в т.ч. залучені кошти від міжнародної 
фінансової установи Північної Екологічної Фінансової Корпорації (Нордік Інвайронмент Файненс 
Корпорейшн-НЕФКО) – 8 680,0 тис. грн;

џ  Програма стимулювання до запровадження енергоефективних заходів населення, об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) 
населених пунктів, що входять до складу Ніжинської міської об'єднаної територіальної громади на 
2020 рік -  500,0 тис. грн.

Міська цільова програма «Оснащення  вузлами  комерційного обліку холодної   води багатоквартирні 
житлові будинки у Ніжинської міської об'єднаної територіальної громади на  період 2020рік» - 300,0 
тис.грн.

Крім того, на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води  та 
теплової енергії :

џ Міська цільова програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних  будинків  
Ніжинської міської ОТГ,  щодо проведення енергоефективних заходів на 2020 рік - 1 249,0 тис.грн;

2. Заходи з благоустрою, утримання та розвиток автомобільних доріг загального 
користування та дорожньої інфраструктури:

џ Міська цільова програма «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами Ніжинської міської об'єднаної територіальної громади, розвитку та збереження 
зелених насаджень на 2020 рік» - 7 200,0 тис.грн (санітарне утримання  та благоустрій площ 
загального користування, догляд за існуючими зеленими зонами додаткових територій житлових 
мікрорайонів, утримання сміттєприймальних пунктів тощо).

џ Міська цільова програма «Реконструкція,  розвиток та утримання кладовищ Ніжинської міської 
об'єднаної територіальної громади на 2020 р.» - 790,0 тис. грн (утримання наглядачів кладовищ 
та менеджера ритуальної служби).

џ Міська цільова програма «Контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності 
безпритульних тварин гуманними методами на  2020 рік» - 160,0 тис. грн (оплата послуг з відлову 
тварин, проведення стерилізації та кастрації безпритульних тварин).

џ Міська цільова програма  «Забезпечення функціонування громадських вбиралень на 2020 р.» -
150,0 тис. грн ( утримання 2-х доглядачів громадської вбиральні).

џ Будівництво міського кладовища на території Кунашівської сільської ради - 2 094,9 тис. грн.

џ Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої 
інфраструктури - 41 871,2 тис. грн, в т. числі капітальні видатки - 25 886,2 тис. грн.

џ Облаштування мереж вуличного освітлення сіл. Наумівське та Паливода Кунашівського 
старостинського округу - 700,0 тис. грн.
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Кількість
учнів

Кількість
учнів

Кількість
учнів

Кількість
учнів

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість
іншого
персоналу

Кількість
іншого
персоналу

Кількість
іншого
персоналу

Кількість
іншого
персоналу

462 особи 788 осіб304 особи 122 особи

35 осіб 56 осіб26 осіб 17осіб

14 осіб 25 осіб18 осіб 11 осіб

Кількість
учнів

Кількість
учнів

Кількість
учнів

Кількість
учнів

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість
іншого
персоналу

Кількість
іншого
персоналу

Кількість
іншого
персоналу

Кількість
іншого
персоналу

224 особи 595 осіб182 особи 608 осіб

21осіба 43 особи23 особи 45 осіб

13 осіб 17 осіб16 осіб 17 осіб

Кількість
учнів

Кількість
учнів

Кількість
учнів

Кількість
учнів

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість
іншого
персоналу

Кількість
іншого
персоналу

Кількість
іншого
персоналу

Кількість
іншого
персоналу

599 осіб 129 осіб171 особа 298 осіб

72 особи 19осіб15 осіб 25 осіб

18 осіб 15 осіб13 осіб 15 осіб

ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 ЗЗСО І-ІІ ст. №4

ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 ЗЗСО І-ІІІ ст. №6 ЗЗСО І-ІІІ ст. №7

ЗЗСО І-ІІІ ст. №10 ЗЗСО І-ІІ ст. №11 ЗЗСО І-ІІ ст. №12 ЗЗСО І-ІІІ ст. №13

ЗЗСО І-ІІІ ст. №9

Гімназія №2 Гімназія №3

Видатки в сфері освіти 
Головним стратегічним напрямком в галузі «Освіта» громада визначила підвищення якості і 

конкурентоспроможності освіти в нових економічних та соціокультурних умовах засобами національно-патріотичної 
педагогіки відповідно Концепції Нової української школи, а саме:

2.  Забезпечення реалізації права кожної дитини на доступність і безоплатність дошкільної освіти, використання 
виховного потенціалу системи дошкільної освіти як основи гармонійного розвитку особистості;.

3.  Оновлення змісту  позашкільної освіти  через пошук нових підходів для забезпечення успішного оптимального 
функціонування   закладів освіти;

            
Для сприяння виконанню таких стратегічних завдань в галузі освіти в бюджеті міста на 2020 рік 

заплановано видатки на:

џ  придбання обладнання для закладів дошкільної та шкільної освіти;
џ реконструкцію приміщень ЗОШ I ст. № 8 з метою відкриття закладу дошкільної освіти (дитячий садок) № 8 

"Кручайлик"; 
џ капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації об'єкту Ніжинська ЗОШ I-III ст. №10 

(співфінансування залучених  коштів від міжнародної фінансової установи Північної Екологічної Фінансової 
Корпорації (Нордік Інвайронмент Файненс Корпорейшн-НЕФКО)).

1. Модернізація освіти; 

Статистична інформація закладів 
освіти Ніжинської ОТГ 
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Кількість
учнів

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість
іншого
персоналу

242 особи

23 особи

4 особи

Кількість
учнів

Кількість
учнів

Кількість
учнів

Кількість
учнів

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість 
педагогічних 
працівників

Кількість
іншого
персоналу

Кількість
іншого
персоналу

Кількість
іншого
персоналу

Кількість
іншого
персоналу

140 осіб 586 осіб1047 осіб 366 осіб

20 осіб 50 осіб74 особи 29 осіб

18 осіб 37 осіб27 осіб 16 осіб

ЗЗСО І-ІІ ст. №14

ЗЗСО І-ІІ ст. №14

ЗЗСО І-ІІІ ст. №15

ЗЗСО І-ІІІ ст. №15

ЗЗСО І-ІІІ ст. №17

ЗЗСО І-ІІІ ст. №17

Міський ліцей

Міський ліцей

ННВК №16

ННВК №16

ВСЬОГО: 
7 223 учня
593 педагогічних працівника
297 інших працівників

Видатки на загальноосвітні навчальні заклади* 
ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 ЗЗСО І-ІІ ст. №4

ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 ЗЗСО І-ІІІ ст. №6 ЗЗСО І-ІІІ ст. №7

ЗЗСО І-ІІІ ст. №10 ЗЗСО І-ІІ ст. №11 ЗЗСО І-ІІ ст. №12 ЗЗСО І-ІІІ ст. №13

ЗЗСО І-ІІІ ст. №9

Гімназія №2 Гімназія №3

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

8 814,7

19,1

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

15 034,5

19,1

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

6 473

21,3

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

2 327,7

19,1

Всього видатків на заклади: 138 483,1
Всього видатків на одного учня: 19,2

15

* Одиниця 
вимірювання - тис.грн

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

4 273,8

19,1

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

11 352,2Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

3 472,4 Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

11 600,2

19,1 19,1 19,1

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

18 297,1 Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

2 461,2Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

3 262,6 Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

5 685,7

19,1 19,1 19,1 19,1

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

2 671,1 Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

4 617,2 Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

19 976,1 Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

11 180,5

19,1 19,1 19,1 19,1

Всього
видатків

Видатки
на одного
учня

6 983,1

19,1



Капітальні видатки на навчальні заклади

Видатки в сфері охорони здоров'я

ЗЗСО І-ІІІ ст. 
№1

ЗЗСО І-ІІІ ст. 
№7

ЗЗСО І-ІІІ ст.
 №10

ЗЗСО І-ІІІ ст. 
№9

Гімназія №3

ЗЗСО І-ІІІ ст. 
№15

Придбання комп’ютерної, 
мультимедійної техніки, 
спеціального обладнання: 15,6 тис. 
                                                     грн

Придбання комп’ютерної, 
мультимедійної техніки, 
спеціального обладнання: 15,6 тис. 
                                                     грн

Придбання комп’ютерної, 
мультимедійної техніки, 
спеціального обладнання: 15,6 тис. 
                                                     грн

Придбання комп’ютерної, 
мультимедійної техніки, 
спеціального обладнання: 15,6 тис. 
                                                     грн

Придбання комп’ютерної, 
мультимедійної техніки, 
спеціального обладнання: 31 тис. грн                                                     грн

Придбання комп’ютерної, 
мультимедійної техніки, 
спеціального обладнання: 15,6 тис. 
                                                     грнЗаходи з енергоефективності: 

9 180 тис. грн ВСЬОГО: 9 289 тис. грн

4. Покращення рівня забезпечення лікуванням соціально незахищених верств населення та осіб з особливим 
статусом (інвалідів війни та осіб, що до них прирівнюються, учасників АТО)

џ придбання медичного обладнання для комунальних некомерційних підприємств «Ніжинська міська 
центральна лікарня ім.М.Галицького», «Ніжинський міський пологовий будинок», «Ніжинська міська 
стоматологічна  поліклініка»

5. Недопущення малюкової та материнської смертності з медичних причин.

Для сприяння виконанню таких стратегічних завдань в бюджеті міста на 2020 рік заплановані видатки: 

1. Підвищення якості медичних послуг;
2. Підвищення ефективності функціонування системи охорони здоров'я;
3. зниження рівня захворюваності та смертності щодо соціально значимих хвороб (ВІЛ-інфекція, туберкульоз, 

цукровий діабет, онкологічні захворювання та інш.) та інфекційних захворювань;

Головною метою діяльності закладів охорони здоров'я міста є надання доступної кваліфікованої 
медичної допомоги, формування здорового способу життя населення, покращення матеріально-технічної 
бази лікувальних закладів, а саме: 

          

џ капітальний ремонт фасаду стоматологічної поліклініки
џ капітальний ремонт системи водовідведення з даху блоку В КНЗ  "Ніжинський пологовий будинок" 
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Статистична інформація закладів 
охорони здоров’я Ніжинської ОТГ 

Видатки на фінансування 
закладів охорони здоров'я (тис.грн)

КНП 
«Ніжинська центральна 

міська лікарня 
ім. М.Галицького»

КНП«Ніжинська 
центральна 

міська лікарня 
ім. М.Галицького»

Кількість 
лікарів

Кількість 
іншого 

персоналу

Відсоток 
зносу 

обладнання

Кількість 
лікарів

Кількість 
іншого 

персоналу

Відсоток 
зносу 

обладнання

Кількість 
лікарів

Кількість 
іншого 

персоналу

Відсоток 
зносу 

обладнання

КНП 
«Ніжинський міський 
пологовий будинок»

КНП 
«Ніжинський міський 
пологовий будинок»

КНП 
«Ніжинська міська 

стоматологічна 
поліклініка»

КНП 
«Ніжинська міська 

стоматологічна 
поліклініка»

КНП «Ніжинський 
міський центр 

первинної 
медико-санітарної 

допомоги»

113,75

572,25

48,9

ВСЬОГО

Оплата 
праці

Харчування
пацієнтів

Оплата 
комунальних 

послуг

Забезпечення 
лікарськими 

засобами

Капітальні 
видатки

Інші 
видатки

20 269,7 

13 033,3

400

5 209,9

448

728

450,5

ВСЬОГО

Оплата 
праці

Харчування
пацієнтів

Оплата 
комунальних 

послуг

Забезпечення 
лікарськими 

засобами

Капітальні 
видатки

Інші 
видатки

9 284,4

4 577,9

92,8

2 491,9

295,2

1 597,2

229,4

ВСЬОГО

Оплата 
праці

Харчування
пацієнтів

Оплата 
комунальних 

послуг

Забезпечення 
лікарськими 

засобами

Капітальні 
видатки

Інші 
видатки

2 175,1

1 226,9

-

415,5

155

320,6

57,1

ВСЬОГО

Оплата 
праці

Харчування
пацієнтів

Оплата 
комунальних 

послуг

Забезпечення 
лікарськими 

засобами

Капітальні 
видатки

Інші 
видатки

2 860

-

-

820

2 040

-

-

34

177

70

24

46,25

70

+ Видатки на інсулін
(головний розпорядник виконком): 
700 тис. грн
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Видатки на придбання медикаментів

Капітальні видатки в сфері охорони здоров'я 

Видатки на харчування пацієнтів

КНП«Ніжинська 
центральна 

міська лікарня 
ім. М.Галицького»

КНП«Ніжинська 
центральна 

міська лікарня 
ім. М.Галицького»

КНП«Ніжинська 
центральна 

міська лікарня 
ім. М.Галицького»

Всього Харчування
дорослих

Харчування
дітей

Харчування
1 дорослого 

на добу

Харчування
1 дитини
на добу

КНП 
«Ніжинський міський 
пологовий будинок»

КНП 
«Ніжинський міський 
пологовий будинок»

КНП 
«Ніжинська міська 

стоматологічна 
поліклініка»

КНП 
«Ніжинська міська 

стоматологічна 
поліклініка»

КНП «Ніжинський 
міський центр 

первинної 
медико-санітарної 

допомоги»

Кошти, необхідні для 
закупівлі лікарських 
засобів (за рахунок 

місцевого бюджету)

Придбання 
медичного 
обладнання

Передбачені в місцевому 
бюджеті кошти

Капітальний ремонт,
будівництво, 

реконструкція

449 тис. грн

728 тис. грн

2 040 тис. грн155 тис. грн

900 тис. грн

295,2 тис. грн

150 тис. грн

3 056,3 тис. грн245 тис. грн

320,6 тис. грн

374,3 тис. грн

1 597,2 тис. грн

448 тис. грн

-

399,6 
тис. грн

359,7 
тис. грн

11,89 
грн

39,9 
тис. грн

11,89 
грн

ВСЬОГО: 4 124,6 тис.грн 

ВСЬОГО: 2 938,2 тис. грн 

ВСЬОГО: 3 695,8 
                         тис. грн 
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Всього Харчування
дорослих

Харчування
дітей

Харчування
1 дорослого 

на добу

Харчування
1 дитини
на добу

92,3 
тис. грн

92,3 
тис. грн

13,14 
грн

-

КНП 
«Ніжинський міський 
пологовий будинок»

Проекти «Громадського бюджету»

За підсумками голосування, 10 проектів набрали наступну кількість голосів:

1. «Мобільний ІгроХАБ» - 99,6 тис. грн.( 276 голосів);

4. «Здоровий спосіб життя – шлях до досконалості» - 395,6 тис. грн.. (921 голос) ;

6. «Смуга перешкод» - 252,99 тис. грн.. ( 279 голосів);

Кількість проектів-переможців обмежувалася визначеним обсягом коштів громадського бюджету громади на 2020 рік.

Громадський бюджет - це частина коштів бюджету, щодо якої мешканці громади самостійно обирають, на що їх 
витрачати шляхом голосування. Результати голосування мають пряму дію, незалежно від волі чиновників та депутатів.

У 2020 році в бюджеті закладено 2 828,3 млн. грн. на фінансування проектів Громадського бюджету. Всього прийняли 
участь у  головуванні – 4 568  мешканців. 

2. «Облаштування привабливої громадської огорожі вздовж вул.Набережної та навколо історичної будівлі в 
м.Ніжині» - 399,8 тис.грн. ( 361 голос);

3. «Навчально-розвивальний простір «Sвіт Технологій Майбутнього для початківців» - 350,0 тис. грн.. (334 
голоси);

5. «Громадський простів в парку відпочинку» - 100,0 тис. грн. ( 490 голосів);

7. «Автобусні зупинки – це зручно, затишно, безпечно» - 359,4 тис. грн. ( 330 голосів);
8. «Міст Батуринський» - 400,0 тис. грн. (352 голоси);
9. «Створення громадського простору шляхом облаштування зони відпочинку для мешканців міста на 

території мікрорайону Космонавтів» - 398,95 тис. грн..( 445 голосів);
10. «Благоустрій території міста Ніжина в урочищі Маркове»- 72,0 тис. грн.. ( 253 голоси)
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Адреса: 16600, Чернігівська обл., 
м. Ніжин, пл. імені Івана Франка, 1
Телефон: (04631) 7-19-11
Еmail: nemrada_post@cg.gov.ua 
Офіційний сайт: www.nizhynrada.gov.ua

Наклад
 500 примірників
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