Спроможні громади

Сильна держава

шт

Держава дає громадам
ПОДАТКИ
1.60% податку на доходи фізичних осіб
2.25% екологічного податку
3.5% акцизного податку з реалізації під
акцизних товарів
4.100% єдиного податку»
5,100% податок на прибуток підпри
ємств та фінансових установ комуналь
ної власності
в. 100% податку на майно (нерухомість,
земля, транспорт)
7. Право розпоряджатися землями
Об'єднані гром ади переходять на пря
м і м іж б ю дж ет н і відносини
з Д ерж авним бю т ж ет ом
ЗБОРИ ТА ІН Ш І П ЛАТЕЖ І
* Державне мито
• Плата за надання адміністративних
послуг, адміністративні штрафи та
штрафні санкції
• Збір за місця для паркування тран
спортних засобів
♦ Туристичний збір
* Плата за ліцензії та сертифікати на
певні види господарської діяльності
* Надходясення від орендної плати за
користування майном, що перебуває в
комунальній власності
• Рентні плати за користування надра
ми, за спеціальне використання води та
водніос об’єктів, лісових ресурсів
• Орендна плата за водні об'єкти (іх час
тини)
* Плата за розміщення тимчасово віль
них коштів місцевих бюджетів (банків
ські депозити)

* Концесійні платежі щодо об'єктів ко
мунальної власності
* 80% коштів за здані золото плати
ну, метали платинової групи у вигляді
брухту і відходів дорогоцінне каміння і
50% коштів за здане у вигляді брухту і
відходів срібло
* 75% коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподар
ського виробництва
* 50% грошових стягнень за шкоду за
подіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та
іншої діяльності
• 10% вартості питної води від суб'єктів
підприємницької діяльності, які здій
снюють реалізацію питної води через
системи централізованого водопос
тачання з відхиленням від відповідних
стандартів
• Плата за надання місцевих гарантій
• 1£%> коштів від використання (реа
лізації) частини виробленої продукції,
що залишається у власності держави
відповідно до угод пророзподйі продук
ції. та/або коштів у вигляді грошового
еквівалента такої державної частини
продукції на території громад, д е зна
ходиться відповідна диіянка надр (газ,
нафта)
• 55% коштів від продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призна
чення або прав на них.

тилдоходн
♦ Різноманітні трансферти (базова
дотація, медична та освітня субвенції,
інші субвенції, капітальні трансферти)

• Власні надходження бюджетних
установ
• Цільові та добровільні внески підпри
ємств, установ, організацій і громадян
до місцевих фондів охорони навколиш
нього природного середовища , надхо
дження з інших цільових фондів.
• Надходження в рамках програм допо
моги і грантів міжнародних фінансових
організацій та Європейського союзу.
• Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
• Кошти від відчуження комунального
майна та від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення
або прав на них.
• Дивіденти (дохід), нараховані на акції
(частки, паї) господарських товариств, у
статутних капіталах яких є комуналь
на власність.
• Повернення кредитів, наданих з місце
вих бюджетів індивідуальним сільським
забудовникам, молодим сім'ям та оди
ноким молодим громадянам на будів
ництво (реконструкщю) та придбання
житла, а також пеня і відсотки за ко
ристуванням ними.
• Кошти від реалізації безхазяйного май
на, знахідок спадкового майна.
• Частина чистого прибутку (доходу) ко
мунальних унітарних підприємств та їх
о б ’єднань, шр вилучається до бюджету.
• Місцеві запозичення.
• Кошти від повернення кредитів, нада
них з відповійіого бюджету, та відсо
тки, сплаченні за користування ними.
• Кошти, отриманні в процесі здійснення
державних закупівель.
• Інші доходи.

Мінімальна структура
об'єднаноїгромади
* Приміщення для
органу місцевого
самоврядування
об'єднаної громади
з врахуванням до
даткових функцій
управління фінан
сами та комуналь
ною власністю,
містобудівною
діяльністю, освіти,
охорони здоров'я,
культури, соці
ального захисту
тощо.
* Приміщення для
поліклініки (амбу
латорії), лікарні
широкого профілю
* Приміщення для
територіального

центру соціально
го захисту
• Приміщення для
Центру надання
адміністративних
послуг
• Окрема будівля
для органів право
порядку
• Приміщення для
органів державної
влади (пенційного фонду, центру
зайнятості, каз
начейства, реє
страції актів ци
вільного стану та
майнових прав)
• Приміщення для
помжежної час
тини

Голова територіальної громади
• 2-3 заступники голови територіаль
ної громади
• Секретар ради територіальної гро
мади
• Фінансове управління
• Відділ комунальної власності та
земельних відносин
• Сектор з юридичних питань
• Віддиі житлово - комунального
господарства, благоустрою, охорони
навколишнього природного середови
ща та інфраструктури
• Відділ економічного розвитку, тор
гівлі та інвестицій
• Відділ містобудування, архітектури
та капітального будівництва
• Служба містобудівного кадастру
• Загальний віддіп
• Сектор організаційно - кадрової
роботи
•

• Віддйі введення Державного реєстру
виборців
• Центр надання адміністративних
послуг
•Дозвільний центр
• Сектор з питань надзвичайних си
туацій та цивільного захисту насе
лення територій
• Архівний відділ
• Віддіп освіти, молоді та спорту
• Відділ культури, туризму та з пи
тань діяльності засобів масової ін
формації
• Управління соціального захисту на
селення та праці
• Служба у справах дітей, центр сім'ї
та молоді, центр обліку бездомних
осіб
• Віддіч охорони здоров’я
• Старости територіа/іьноїг[хтади
в складі виконавчого комітету

відведення, управління відходами,
* Управління школами та д и т с а д 
ірормуван ня ипл/ладі tу
утримання об'єкт ів комунальної
ками.
• Економічний розвиток, залучення
власност і).
* Первинна медична допомога.
іт е ст и ц щ р о зви т т підприємств.
* Утримання вулиць та доріг на те
* Утримання т а ор ган іза ція р о 
рит орії громади,
бот и будинків культури, т у о ів ,
* Організація пасажирських переве
бібліот ек, ст адіонів, спорт ивних
зень на території громади.
майданчиків.
*. Громадська безпека силамимуніці* Виплата пенсій , субсидій, забезпе
папьної поліції.
чення пільгами.
* Пожежна охорона.
* Контроль санітарного та епізоо
* Соціальна допомога через теритотичного стану.
р и т о р ії
.
: ріальні ирнтри (в громадах).
* Казначейське обслуговування.
• Надання ж и т л ово ~ комунальних
* Адміністративні послуги через цен * Р еєст рація актів ц и віл ь н о го
послуг (т еплопостачання і водо*
три їх надання (в громадах).
стану.

Староста в кожному селі
Особливістю об'єднаних територіальних ється до органів м ісц евого самовря
громад є наявність старости, який є по
дування.
садовою особою місцевого самоврядуван
ня ї обирається в порядку, визначеному
законом. Староста обирається)>селах,
визначених зарішенням місцевоїради
частині фінансування програм, июре
об'єднаної територіальної громади на
алізуються на території відповідного
строк повноважень цієїмісцевоїради. В
села, селища.
поселенні - центрі громади староста не
обирається.
4) Вносить пропозиції до виконавчого ко

гром ао
ся, права і обов'язки старости, по
рядок його звітності, інші питання,
пов 'язані з діяльністю старост и .
6) Є членом виконавчого комітету
ради об’є днаної громади за посадою

У селах, селищах, в яких знаходи

1) Представляє інтереси жителів
села, селища у виконавчих органах сіль
ської, селищної, місбкоїради.

мітету сільської, селищної, міської ради
лися органи місцевого самовря
з питань діяльності на території відпо дування територіальних громад,
відного села, селища виконавчих органів
що об'єдналися, обов'язки старо
сільської, селищної, міської ради, підпри
сти до обрання на перших вибо
ємств, установ, організацій комунальної рах старости виконує особа, яка
форми власності та їх посадових осіб.
здійснювала повноваження сіль

2) Сприяє ж ителям села, селища
у підгот овці документів, що пода-

5) Здійснює інші обов'язки, аизначені Положенням про старосту, яке

І Державна реєстрація
народження дитини

них ділянок в натурі (на місце
вості)

ЖДержавна реєстрація смерті

8 Затвердження проекту та зміна
цільового призначення земельної ді
лянки

Повноваження старости:

Х Д е р ж а в н а р е є с т р а ц ія ш л ю бу

4 Дозвіл нарозробку проекту земле
устрою щодо відведення земельної
ділянки у власність
5. Затвердження проекту землеу
строю щодо відведення та передачі
земельної ділянки
у власність
6. Затвердження технічнен докумен
тами щодо складання документів,
що посвідчують право власності на
земельні ділянки

9.Дозвіл на виготовлення
технічноїдокументації щодо
складаннядокументів, що посвід
чують право власності на земельні
ділянки

13.Довідка про будинко володіння
14.Довідка про догляд за дитиною до
3-хроків
15. Дозвіл на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення зе
мельної диіянки в користування
16. Акт обстеження матеріально
побутовихумов
17. Видача довідки про наявність ВРХ

10. Затвердження проекту землеу
строю та передача ділянок в корис
тування
11. Затвердження технічної
документації із землеустрою
и^ооо встановлення меж земельних
ділянок в натурі(на місцевості)

7. Дозвіл на виготовлення техніч
ної документації із землеустрою 12. Довідка про вирощування
щодо встановлення меж земель- с!г продукції

■н и ш ш ш и

ського, селищного голови відпо
відної територіальної громади до
об'єднання!

Ш

18. Присвоєння та підтвердження
поштових адрес об'єктам містобу
дування.
19. Отримання ордеру на видалення
дерев, кущів, газонів і квітників.
20. Видача дозволу на розміщення
зовнішньоїреклами.8.3атвердження
проекту та зміна цільового призна
чення земельної диіянки

Ж

