
Програмний комплекс  
 

Калькулятор 
розрахунку фінансової спроможності  

перспективної ОТГ 
 



Мета 
 

надання практичної допомоги у розрахунку прогнозних показників бюджетів територіальних громад сіл, селищ, міст, які прийняли 
рішення про утворення об’єднаної територіальної громади або про приєднання до об’єднаної територіальної громади 
 

Показники 
  
• чисельність населення об’єднаної територіальної громади 

 
• прогнозний обсяг доходів бюджету об’єднаної громади у розрізі окремих видів  

 
• прогнозний обсяг видатків бюджету об’єднаної громади у розрізі основних галузей 

 
• окремі показники мережі бюджетних установ (кількість учнів, наповнюваність класів) 

Результат 

• прогнозний обсяг власних доходів об’єднаної територіальної громади на плановий рік 
 

• прогнозний обсяг базової (реверсної) дотації 
 

• прогнозний обсяг освітньої та медичної субвенцій 
 

• прогнозний обсяг видатків у розрізі галузей (державне управління, освіта, охорона здоров’я, соціальне забезпечення, інші 
видатки) 
 

• баланс фінансових ресурсів об’єднаної територіальної громади на плановий рік (дефіцит/профіцит) 

Мета, показники та результат роботи Калькулятора  



Сторінка Калькулятора на сайті http://decentralization.gov.ua/  



Сторінка для введення Логіну та Паролю користувачем  



Сторінка з Інструкцією для користувача 



Сторінка з переліком необхідних показників для здійснення розрахунку 



Головна сторінка (визначення області, введення назви перспективної ОТГ) 



Сторінка введення: 
• параметрів місцевих рад, що планують об’єднання (чисельність населення, площа)  

• прогнозних сум надходжень податків і зборів на 2018 рік (для кожної ради) 



Сторінка введення показників для розрахунку : 
• субвенцій з державного бюджету 
• обсягів видатків загального фонду бюджету 



Сторінка для перевірки введених показників 



Сторінка з кінцевим результатом розрахунку (з можливістю збереження та друку): 



Сторінка з кінцевим результатом розрахунку (з можливістю збереження та друку): 



Графічне відображення результатів розрахунку фінансової спроможності 
перспективної ОТГ (приклад) 



Відгуки користувачів калькулятора: 
 
 
 
 
 
 
 

    Ми передбачали, що 

Калькулятор стане 

потужним інструментом для 

розмови з опонентами на 

громадських слуханнях, але 

щоб так швидко, навіть не 

могли уявити 

 Навіть представники ОДА, 

які взагалі не займаються 

децентралізацією - визнають 

користь і цінність цього 

програмного продукту.  Це –  

КЛАСНА ПІДТРИМКА!!!!!!!  

 Завдяки Калькулятору нам вдалося 

переконати голову місцевої ради 

провести роботу щодо залучення 

більшої кількості сільських рад до 

об’єднання. Калькулятор – практична 

річ!!! 



 

Результати: 
 Протягом червня та липня місяців калькулятор працює у 
тестовому режимі; 
 Користувачі - представники (по 2-3 представника) з 19 ОДА 
Зареєстровані представники ЦРМС 

 

Висновки та пропозиції 
Передача програмного продукту на баланс Мінрегіону; 

 
Залучення до користування калькулятором представників з усіх 
областей України 
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