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Семінари-майстерні 
«Децентралізація III – діємо професійно».

Створення і управління бюджетом громади, 
в контексті досвіду польської гміни.

Ведучі:

Kazimierz Wolański –
Gmina Besko – Секретар гміни

Місце та час:

11-17 вересня 2017
Фастів, Васильків, Суми, 

Севєродонецьк, Харків

Сердечно вітаємо!



Децентралізація III 

– діємо професійно. 

Підвищення компетентності 
управлінських кадрів у громадах 

в 5-ти областях сходу України, Київській 
області та місті Києві.
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ГМІНА БЕСЬКО
Створення і управління 
бюджетом громади, в 
контексті досвіду польської 
гміни.



ГМІНА БЕСЬКО
Площа: 2760 га, 
2,5 % площі повіту
Сільськогосподарські угіддя – 80%, 
ліси - 10%
Урбанізовані території - 10%
Населення: 4 550 
– 154 ос./км2
Села: Бесько, Мимонь, Поремби



ГМІНА БЕСЬКО
ЗАВДАННЯ ГМІНИ
• ВЛАСНІ

– ОБОВ`ЯЗКОВІ
– ФАКУЛЬТАТИВНІ

• ДЕЛЕГОВАНІ
– ПЕРЕДАНІ НА ПІДСТАВІ ЗАКОНОДАВЧОГО 

ВРЕГУЛЮВАННЯ: 500+, допомога сім'ям, підручники, 
вибори реєстр населення

– ПЕРЕДАНІ ШЛЯХОМ ПІДПИСАННЯ ВІДПОВІДНИХ УГОД 
МІЖ ОДИНИЦЕЮ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ А З 
УРЯДОВОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ – дотація на дошкільне 
виховання, шкільні стипендії.



ГМІНА БЕСЬКО
ЗАВДАННЯ ГМІНИ

• Просторового ладу, управління нерухомим майном, охорони 
довкілля і природи, а також водного господарства,

• Муніципальних доріг, вулиць, мостів, площ, а також організація 
дорожнього руху,

• Водогонів і водопостачання, каналізації, утилізації і очистки 
комунальних стоків, підтримки чистоти і порядку, а також санітарної 
інфраструктури, полігонів ТБО і знешкодження комунальних 
відходів, постачання теплової і електроенергії та газу,

• Місцевого громадського транспорту,
• Охорони здоров'я,
• Соціальної допомоги, в тому числі центрів і закладів опіки,
• Комунального квартирного будівництва,
• Публічної освіти,
• Культури, в тому числі комунальних бібліотек і інших установ 

культури а також охорони пам'яток і опіки над пам'ятками,



ГМІНА БЕСЬКО
ЗАВДАННЯ ГМІНИ
• Фізичної культури і туризму, в тому числі рекреаційних територій і 

спортивних споруд,
• Ринків і торгівельних залів,
• Комунальної зелені і озеленення,
• Комунальних кладовищ,
• Публічного порядку і безпеки громадян, а також протипожежної і 

протипаводкової охорони, в тому числі обладнання і утримання 
комунального протипожежного складу,

• Утримання комунальних об'єктів і суспільно-корисних пристроїв, а 
також адміністративних будівель,

• Просімейної політики, в тому числі забезпечення соціального захисту 
вагітних жінок, а також медичної і юридичної допомоги,

• Підтримки і розповсюдження ідеї місцевого самоврядування,
• Реклами гміни,
• Співпраці з громадськими організаціями,
• Співпраці з місцевими і регіональними спільнотами інших держав.



ГМІНА БЕСЬКО

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОДИНИЦІ:
• Адміністрація гміни

• КОМПЛЕКС ШКІЛ ПУНКТ, СП, ГІМ – непублічні
дитячий садок

• Заклад комунального господарства

• Комунальний центр культури

• Самостійний публічний центр охорони здоровя, 
SUCHMED 

• Комунальний центр соціальної допомоги

• Комунальна публічна бібліотека



ГМІНА БЕСЬКО

1. Війт Гміни,
2. Секретар Гміни, повноважний представник з питань захисту секретної 
інформації,
3. Скарбник Гміни,
4. Автономна одиниця з питань муніципальних інвестицій, державних 
закупівель, облікових записів про ділову діяльність, обов'язків ОГ, цивільного 
захисту та захисту від кризи, охорони навколишнього середовища та обліку 
транспортних засобів ДПД та звітності,
5. Автономна одиниця для отримання зовнішніх фондів,
6. Автономна одиниця з питань аутсорсингу, співпраця з неурядовими 
організаціями,
7. Автономна одиниця з питань бюджетного бухгалтерського обліку, 
соціального забезпечення та CSF,
8. Автономна одиниця з питань обліку бюджету, ПДВ та продажу деревини з 
муніципальних ресурсів,
9. Незалежна одиниця з питань податків і зборів,

ПЕРЕЛІК РОБОЧИХ МІСЦЬ В АДМІНІСТРАЦІЇ ГМІНИ БЕСЬКО



ГМІНА БЕСЬКО
ПЕРЕЛІК РОБОЧИХ МІСЦЬ В АДМІНІСТРАЦІЇ ГМІНИ БЕСЬКО

10. Автономна одиниця з питань управління земельними ресурсами, 
територіального планування та технічної інфраструктури,
11. Автономна одиниця з питань оподаткування транспортних засобів та 
податкового обліку,
12. . Автономна одиниця з питань обслуговування органів громади, кадрів, 
громадських справ та заступництво керівника УЦС та працівника цивільної 
реєстрації,
13. Керівник Управління цивільного стану, який також керує реєстром 
населення та посвідчень особи
14. Автономна одиниця з питань організації та управління 
муніципальними системами поводження з відходами – чверть ставки,
15. Автономна одиниця з питань управління відходами чверть ставки,
16. Автономна одиниця з питань ІТ-обслуговування,
17. Адміністративна одиниця - знакування листів,
18. Одиниця господарського працівника - експлуатаційника.



ГМІНА БЕСЬКО

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ 
ГМІНИ

Бюджет одиниці місцевого 
самоврядування є річним планом 

доходів та витрат цієї одиниці



ГМІНА БЕСЬКО
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ГМІНИ

Бюджет гміни – це місцевий фінансовий план, який 
визначає доходи і витрати, надходження і витрачання а 
також  дефіцит чи профіцит. Бюджет є найважливішим 
інструментом, що дозволяє контролювати діяльність 
органу місцевого самоврядування з фінансової точки 

зору. Він показує можливості бюджетних витрат у 
залежності від отриманих доходів. Правильний бюджет 
це документ у якому сума доходів дорівнює сумі витрат. 

Бюджет, з огляду на довгий період його дії, не завжди 
вдається реалізувати на сто відсотків. Усілякі відхилення 

від плану показуються в формі бюджетного дефіциту 
або профіциту.



ГМІНА БЕСЬКО
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ГМІНИ

При формуванні бюджету гміни діє 
“залізний” принцип

ДОХОДИ + НАДХОДЖЕННЯ (кредити, позики, облігації, 

бюджетний профіцит

=
ВИТРАТИ + ОБСЛУГОВУВАННЯ (сплата кредитів, викуп облігацій)



ГМІНА БЕСЬКО
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ГМІНИ

• Доходи – кошти, які надходять до бюджету 
упродовж року.

• Надходження – кошти, які походять з можливого 
бюджетного профіциту, а також отриманих 
кредитів і позик.

• Витрати - сума коштів, яка витрачається упродовж 
року на конкретні цілі.

• Обслуговування – кошти призначені на сплату 
траншів за кредитами, позиками і облігаціями.



ГМІНА БЕСЬКО

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ 
ГМІНИ

Бюджет органу місцевого самоврядування 
(ОМС) створюється на основі принципів, 

визначених у законі про публічні фінанси, а 
також ухвали Ради Гміни, яка регулює 

принципи затвердження бюджету



ГМІНА БЕСЬКО

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ГМІНИ

• До 30 вересня, року, який передує бюджетному
організаційні одиниці, громадські організації, села, 
депутати гміни вносять пропозиції на наступний 
бюджетний рік,

• До 15 листопада Війт, Бургомістр, Президент 
представляють Раді Гміни проект бюджету, а також 
представляють цей проект на розгляд до Регіональної 
Рахункової Палати, з метою отримання її висновку.

• До 31 грудня Рада Гміни затверджує бюджет на наступний 
бюджетний рік. 



ГМІНА БЕСЬКО

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ГМІНИ

У випадку не затвердження Радою Гміни бюджету до 31 
грудня, термін затвердження може бути продовжено до 31 
березня наступного року. 

У період від 1 січня до затвердження бюджету на біжучий рік
основою для проведення бюджетних витрат є проект 
бюджету. 

У випадку не затвердження бюджету до 31 березня, бюджет 
на біжучий рік визначається Регіональною Рахунковою 
Палатою в термін до 30 квітня.



ГМІНА БЕСЬКО
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ГМІНИ

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ ГМІНИ

• Податки – це місцеві податки, які сплачуються на підставі 
законів (наприклад, сільськогосподарський, на нерухомість, 
лісовий, на транспортні засоби, на володіння собаками) а також 
частка у державних податках на доходи фізичних осіб (т.зв. PIT)
та прибутки юридичних осіб (т.зв. CIT).

• Збори – це форми оплати за визначені послуги, або цивільно-
правові дії для мешканців, підприємців, різних установ. 
Найчастіше вони повязані з видачею спеціальних висновків, 
дозволів, рішень, до них зараховуються місцеві збори 
(ринковий, адміністративний), цивільно-правовий та інші.



ГМІНА БЕСЬКО
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ГМІНИ

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ ГМІНИ

• Доходи від комунального майна – це кошти, які отримує 
Гміна, здаючи в оренду або найм власні земельні ділянки, 
будинки або приміщення.

• Субвенції – це кошти від Міністерства Фінансів, тобто 
державного бюджету. 



ГМІНА БЕСЬКО
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ГМІНИ

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ ГМІНИ

• Dotacje celowe z budżetu państwa - wpływają do budżetu gminy za 
pośrednictwem innych instytucji niż Ministerstwo Finansów np. Urząd 
Wojewódzki albo instytucja związana z ochroną środowiska, delegatura. 
Różnica między dotacją, a subwencją polega na tym, że ta pierwsza 
zawsze jest przeznaczona na konkretne zadanie. ГМІНА musi rozliczyć 
się z otrzymanej kwoty dotacji, a jeżeli nie wykorzystała jej na zadanie 
w całości, zwraca resztę.

• Środki unijne i inne - to również dotacje, ale pochodzą one głównie z 
Unii євроopejskiej. Z unijnych pieniędzy trzeba się staranie rozliczyć. 
Jeżeli nie dopełnimy któregoś z obowiązujących nas warunków, musimy 
zwrócić otrzymane pieniądze. 



ГМІНА БЕСЬКО
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ГМІНИ

ВИТРАТИ З БЮДЖЕТУ ГМІНИ – РОЗПОДІЛ НА КАТЕГОРІЇ

• Біжучі витрати – фінансові кошти, які потрібні для повсякденної 
діяльності гміни, це усі витрати які не пов'язані з інвестиціями, 
наприклад, дотація установам культури, дотації спортивним 
клубам і пожежним дружинам, винагороди, відсотки за 
кредитами, витрати на ремонти та послуги.

• Майнові (інвестиційні) – фінансові кошти, призначені на 
інвестиції, наприклад будівництво доріг, каналізацій, водогонів і 
багато інших. 



ГМІНА БЕСЬКО

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ГМІНИ

ВИТРАТИ З БЮДЖЕТУ ГМІНИ – РОЗПОДІЛ НА КАТЕГОРІЇ

• Розподіл витрат з огляду на класифікацію частин 
бюджету, наприклад, освіта і виховання, транспорт і 
зв'язок, культура і охорона національної спадщини, 
соціальний захист, адміністрація, дороги, 
комунальне господарство, спорт і культура, тощо. 



ГМІНА БЕСЬКО
БЮДЖЕТ ГМІНИ БЕСЬКО

• ДОХОДИ: 14 430 тис. злотих (3 610 тис. євро), в тому 
числі:

Біжучі доходи: 13 450 тис., майнові доходи: 930 тис. (продаж, дотації на 
інвестиції)

– Власні доходи: 3 572 тис. злотих (893 тис. євро) – 25 %
• Частка від податків державного бюджету – 1 447 тис. злотих – 10% 
• Решта власних доходів – 2 145 тис. злотих – 15% (місцеві, с/г, лісовий, 

сміття, збір за алкоголь)

– Субвенції: 6 791 тис. злотих (1 698 тис. євро) – 47%
• Освітня - 4 589 тис. злотих - 31 % (5300 за дитину)
• Вирівнювальна - 2 050 тис. злотих – 14 %
• Врівноважуюча – 151 тис. злотих – 1%

– Дотації: 4 068 тис. злотих (1 017 тис. євро) – 28%
• Делеговані завдання – 1 908 тис. злотих – 13%
• Дотації на власні завдання – 2 160 тис. злотих – 12%  



ГМІНА БЕСЬКО
БЮДЖЕТ ГМІНИ 2015 Р.

• ВИТРАТИ: 13 607 тис. (3 402 тис. євро), в тому числі: 
Біжучі витрати: 11 837 тис., майнові витрати: 1 770 тис.

– Освіта: 5 058 тис. злотих, (1 265 тис. євро) – 37%
– Соціальний захист: 2 842 тис. злотих (710 тис. євро)  (власні завдання 1 

142 тис. соціальні вплати, постійні, періодичні, соціальна робота, 
делеговані завдання 1 700 тис. опікуни, сімейний асистент, цільові 
допомоги, нещасні випадки) – 21 %

– Витрати на делеговані завдання (соціальний захист, підручники, вибори, 
адміністрація, акциз) – 1 907 тис. злотих (477 тис. євро) – 14%

– Адміністрація – 1 611 тис. злотих (403 тис. євро) – 12% (утримання 
адміністрації, закупівля автомобіля, витрати на утримання будинків)

– Дороги: 661 тис. злотих (165 тис. євро) – 5%
– Комунальне господарство, охорона довкілля, протипожежна безпека –

919 тис. злотих (230 тис. євро) - 7%
– Спорт і культура – 661 тис. злотих (165 тис. євро) – 5% 



ГМІНА БЕСЬКО

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ, ПРОФІНАНСОВАНІ В ГМІНІ 
БЕСЬКО, РЕАЛІЗОВАНІ В ПЕРІОД 2003-2016 РР.

В Гміні Бесько реалізовано 32 інвестиції в сфері
будівництва дорожньої інфраструктури, охорони
довкілля, охорони культурної спадщини, культури,
спорту, транспорту, протипожежного захисту на
загальну суму 18 261 тис. злотих (4 565 тис. євро) з
чого отримані зовнішні кошти склали 11 637 тис.
злотих (2 909 тис. євро).



ГМІНА БЕСЬКО

“М`ЯКІ” ПРОЕКТИ, ПРОФІНАНСОВАНІ 
В ГМІНІ БЕСЬКО, РЕАЛІЗОВАНІ В ПЕРІОД

2006-2016 РР.

В Гміні Бесько реалізовано 8 “м`яких” проектів,
які включали діяльність в сфері соціального
захисту, охорони довкілля, освіти, розвитку
громадянського суспільства на суму 1 918 735
злотих, з чого отримані зовнішні кошти склали

1 711 162 злотих.



ГМІНА БЕСЬКО
СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА 

РЕЛІГІЙНИМИ СПІЛЬНОТАМИ

У період 2011 – 2016 реалізовано 12 проектів у
сфері розвитку туризму, розвитку аматорського
спорту, реклами, охорони пам'яток.

Загалом, реалізовано завдань на суму 325 тис.
злотих з чого фінансування склало 234 тис.
злотих



БАГАТСТВО КУЛЬТУРИ

Комунальний осередок культури

Будинок сільської світлиці 
разом з пожежною станцією

Станція добровільної пожежної дружини



БАГАТСТВО КУЛЬТУРИ

Духовий оркестр з маршем

Свято урожаюДні Беська

Різдвяний ярмарок



КРАСА ЛАНДШАФТУ

Панорама Беська Прогулянка яром Вислока

Перелам ВислокаВодна лісопилка з 1908 р. 



ТУРИСТИЧНІ ПРИНАДИ

Траса мотокросу

Гора парапланеристів в ЗаповідіТренажери під відкритим небом

Ігровий майданчик Беської школи



ТУРИСТИЧНІ ПРИНАДИ

Інтерєр історичного костелу Беське озеро

Ставки в присілку Заповідь




