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Семінари-майстерні 
«Децентралізація III – діємо професійно».

Бюджет Гміни Бжозув.

Ведучі:

Edyta Kuczma - Gmina Brzozów –
Керівник відділу інвестицій, 
просторового землевпорядкування 
та фондів підтримки

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 Бжозув в цифрах – бюджет 2017р.



Сільсько-міська гміна (громада) Бжозув
розташована на південному сході Польщі, 
у центральній частині Підкарпатського 
воєводства, на Динівському передгір'ї і 
адміністративно належить до Бжозівського
повіту.

Це найбільша гміна у Бжозівському повіті, 
вона нараховує 26 604 мешканців,
Займає площу 103 км2.

Гміна Бжозів є місько-сільською гміною, 
річний бюджет гміни складає
близько 103,5 млн. злотих (близько 739.4 
млн. гривень), 



Серед найважливіших сфер діяльності, яким займається самоврядування гміни, слід 
назвати питання:

• Просторового ладу, управління нерухомим майном,
• Охорони довкілля і природи, а також водного господарства,
• Доріг гміни, вулиць, мостів, площ, а також організації дорожнього руху,
• Водогонів і водопостачання, каналізації, утилізації і очистки комунальних стічних вод, 

підтримки порядку і чистоти,
• Охорони здоров'я,
• Соціальної допомоги, 
• Публічної освіти,
• Культури, в тому числі бібліотек гміни та інших установ розповсюдження культури,
• Фізичної культури і туризму, в тому числі рекреаційних територій і спортивних споруд,
• Публічного порядку та безпеки громадян, а також протипожежного та 

протипаводкового захисту, 
• Утримання об'єктів гміни і суспільно-корисних об'єктів, а також адміністративних 

будівель,

(закон від 8 березня 1990р. Про територіальне самоврядування)



Бюджет Гміни Бжозув – доходи

• Освітня субвенція - 20%
• Вирівнювальна субвенція (так, зване “довбушеве”) - 12%
• Надходження від місцевих податків і зборів - 14%
• Надходження від зборів, які складають дохід гміни - 4%
• Часта від податків, які складають дохід державного бюджету (частка від податку на

прибуток юридичних осіб і дохід фізичних осіб) - 13%
• Дотація на виконання власних і делегованих завдань – 13%
• Решта доходів (оренда, найм, надходження від послуг та інших зборів) - 6%
• Продаж майна - 4%
• Повернення коштів з європейського бюджету - 5%
• Дотації на інвестиційні завдання – 2%
• Решта – 7%
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Budżet Gminy Бжозув - dochody

Subwencja oświatowa

Sprzedaż majątku

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy z opłat stanowiących dochód gminy

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa

 Dotacje na zadania własne i zlecone

Pozostałe dochody (dzierżawy, najem, wpływy z

usług i innych opłat)

Subwencja wyrównawcza

Refundacje ze środków europejskich

Dotacje na zadania inwestycyjne

Pozostałe

Освітня субвенція 

Продаж майна

Збори, що є доходом гміни

Місцеві податки і збори

Дотації на виконання власних і 
делегованих завдань

Частка від податків, які сплачуються до 
державного бюджету

Решта доходів (оренда, найм, 
надходження від послуг та інших зборів)

Вирівнювальна субвенція

Повернення коштів з європейського 
бюджету

Дотації на інвестиційні завдання

Решта

Бюджет Гміни Бжозув - Доходи



Бюджет Гміни Бжозув - Витрати

• Освіта - 34%
• Дороги – 1%
• Спорт і рекреація– 5%
• Охорона здоров'я – 1%
• Соціальна допомога- 35%
• Культура – 2%
• Публічна адміністрація - 13%
• Комунальне господарство і охорона довкілля - 5%
• Квартирне господарство - 2%
• Решта – 2%
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Бюджет Гміни Бжозув – витрати
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Дороги Гміни
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Охорона здоров`я
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Публіічна адміністрація

Комунальне господарство і охорона довкілля

Квартирне господарство

Решта



Освіта - фінансування

Розмір освітньої субвенції, яка нараховується Міністерством Народної Освіти на
2017 рік, складає 33,3 млн. злотих (237,9 млн. гривень). В свою чергу плановані
витрати сягнуть рівня близько 34,8 млн. злотих (248,6 млн. гривень) – це складає
33,6% річного бюджету Гміни Бжозув. Різниця – це сума близько 1,5 млн. злотих
(10,7 млн. гривень) яку буде покрито за рахунок доходів Гміни Бжозув.



Спорт і рекреація - фінансування

Річні витрати: 4,7 млн. злотих (33,58 млн. гривень) – це складає 4,5% річного бюджету
Гміни Бжозув. Доходи: 1,3 млн. злотих (9.29 млн. гривень) – це надходження від поточної
діяльності (квитки, найм) плюс дотація на модернізацію міського стадіону (0,7 млн.
злотих (5 млн. гривень)).



Дороги гміни - фінансування

На території гміни до транспортної мережі належать: воєводська дорога; повітові дороги;
дороги гміни.
Зусилля гміни в сфері дорожньої інфраструктури спрямовуються на:
• Ремонт і модернізацію доріг гміни;
• Ведення справ управління доріг, площ, автостоянок і мостів, в тому числі поточних ремонтів;
• Підготовку, проведення і нагляд у сфері модернізації і інвестицій у вуличне освітлення.

Фінансування:

Річні витрати: 0,88 млн. злотих (6.29 млн. гривень) – це складає 0,85% річного бюджету
Гміни Бжозув. Доходи: 0,47 млн. злотих (3.36 млн. гривень) – це зовнішні дотації.



Охорона здоров`я

Охорона здоров'я на базовому (амбулаторному) рівні належить до власних завдань
гміни. На території гміни Бжозув діє 6 Самостійних Публічних Установ Охорони
Здоров'я, а також 2 медичні пункти. Крім того, у Бжозові функціонує Спеціалізована
Клініка – Підкарпатський Онкологічний Центр ім.Б.Маркевича, до складу якого
належать: загальна лікарня, онкологічний центр, спеціалістична консультація, а також
діагностичні центри і лабораторії.

Витрати у цій сфері є на 100% фінансовані з Національного Фонду Охорони Здоров'я.



Культура - фінансування
У Гміні Бжозув є багато осередків, які організовують різні культурні заходи.
Тут слід згадати про:
• Регіональний Музей ім.А.Фастнахта
• Бжозівський Дім Культури
• Міську Публічну Бібліотеку, включаючи 8 філій,
• Кінотеатр “Сокул„

Фінансування: річні витрати у цій сфері сягають 2,2 млн. злотих (15.72 млн. гривень)
(цілком фінансуються за рахунок власних коштів), що складає 2,1% річного бюджету
Гміни Бжозув.



Соціальна допомога - фінансування

Річні витрати: 36,3 млн. злотих (264.16 млн. гривень) – це складає 35,1 % річного
бюджету Гміни Бжозув. Доходи: 35,3 млн. злотих (256.88 млн. гривень) – цільові дотації
(урядова адміністрація).



Дякую за увагу


