
СПІВРОБІТНИЦТВО ГРОМАД  

 

Більмацька громада має досвід успішного співробітництва з сусідніми 

громадами протягом останніх трьох років. 

Громада утворилася у 2019 році на той час в районному центрі, що 

накладає на нас додаткову відповідальність. В центрі громади та інших 

населених пунктах розташовані комунальні заклади та установи, які 

обслуговують мешканців і інших громад колишнього району. З 01.01.2020 року 

до комунальної власності Більмацької селищної ради був прийнятий 21 об`єкт 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ району. Паралельно була 

розпочата робота щодо організації співробітництва Більмацької ТГ та Комиш-

Зорянської, Смирновської і Новоукраїнської ТГ у формі спільного фінансування 

(утримання) установ та організацій комунальної форми власності, сутність 

якого полягає у тому, що територіальні громади на договірній основі 

об’єднають свої зусилля та ресурси для вирішення існуючих проблем власного 

розвитку.  

В результаті цієї роботи укладені договори про співробітництво, 

ініціатором якого є Більмацька селищна рада, з сусідніми громадами у формі 

спільного фінансування (утримання) 10 комунальних закладів та установ, в тому 

числі 6 в галузі освіти : 

КЗ «Більмацький центр творчості дітей та юнацтва»; 

КЗ «Більмацька дитячо-юнацька спортивна школа»; 

КЗ «Більмацька дитяча музична школа»; 

КЗ «Більмацька дитяча художня школа»; 

КУ "Інклюзивно-ресурсний центр";  

КУ «Фінансово-господарська група з централізованого обслуговування 

закладів та установ освіти Більмацького району». 

Також, був укладений договір про співробітництво Смирновської ТГ та 

Більмацької ТГ на компенсацію Більмацькою селищною радою оплати послуг із 

забезпечення підвезення та харчування учнів Олексіївської ЗОШ, які 

проживають у селі Більманка. Та договір про співробітництво Комиш-

Зорянської ТГ та Більмацької ТГ на оплату послуг із забезпечення 

безкоштовного підвезення до місця навчання і додому учнів Комиш-Зорянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів із с. Червоне Озеро та с. Грузьке.  

 Додаткові надходження коштів до бюджету громади за договорами 

співробітництва за 2020 рік склали 1 982,9 тис.грн., в результаті чого 

забезпечено своєчасне та безперебійне функціонування підприємств, установ і 

закладів Більмацької селищної  територіальної громади. 

Перші договори про співробітництво були укладені терміном на 1 рік і 

були припинені 01.01.2021 року у зв`язку з досягненням цілей співробітництва.  

В кінці 2020 року була знову організована процедура співробітництва з 

Комиш-Зорянською та Смирновською ТГ. Новоукраїнська ТГ в кінці минулого 

року увійшла до території нашої ТГ згідно закону.  

З 01.01.2021 року укладені та діють 7 договорів про співробітництво, 

ініціатором якого є Більмацька громада громада, та 2 договори на підвезення 

наших учнів до шкіл сусідніх громад.  



РЕЄСТР  

договорів про співробітництво у формі спільного фінансування (утримання) установ та організацій комунальної 

форми власності у галузі освіти  

 Назва установи  Розподіл коштів за 

договором  

Умови розподілу 

1 КЗ «Більмацький 

центр творчості 

дітей та юнацтва» 

Більмацької 

селищної ради 

 Більмацька-  

 745,051 тис.грн.;   

  

Комиш-Зорянська  -  

25,002 тис.грн.;  

 

 Смирновська  -   

0,0 тис.грн.  

Обсяг міжбюджетних трансфертів кожної зі Сторін обраховується  

Стороною 1 кожного року що передує плановому,  в відсотках, 

пропорційно до річної потреби в коштах на утримання Об'єкту, а саме:  

 

пропорційно кількості відвідувачів (учнів, вихованців та ін.) 

Об'єкту, від кожної територіальної громади станом на 1 вересня  

року, що передує плановому 

 

Повна потреба – 833 тис.778 грн. 

Всього – 308 учнів 

Більмацька – 302 (98,05%), 

Комиш-Зорянська – 6 (1,95%) 

Смирновська - 0 

2 КЗ «Більмацька 

дитячо-юнацька 

спортивна 

школа» 

Більмацької 

селищної ради 

 Більмацька - 

 883,169 тис.грн.;   

 

Комиш-Зорянська  -  

283,280 тис.грн.;  

  

Смирновська  - 

 433,252 тис.грн.;  

пропорційно кількості відвідувачів (учнів, вихованців та ін.) 

Об'єкту, від кожної територіальної громади станом на 1 вересня  

року, що передує плановому 

 

Повна потреба – 1 млн. 727 тис. 442 грн. 

Всього – 354 дитини 

Більмацька – 194 (54,8%), 

Комиш-Зорянська – 64 (18,08%) 

Смирновська – 96 (27,12%) 

 



3 КЗ «Більмацька 

дитяча школа 

мистецтв» 

Більмацької 

селищної ради 

 Більмацька  -  

 2315,502  тис.грн.;   

 

 Комиш-Зорянська  -  

556,438 тис.грн.;  

 

 Смирновська  -   

0,0 тис.грн.;  

пропорційно кількості відвідувачів (учнів, вихованців та ін.) 

Об'єкту, від кожної територіальної громади станом на 1 вересня  

року, що передує плановому 

Повна потреба – 3 млн.198 тис 107 грн. 

Всього – 155 учнів 

Більмацька – 133 (85,81%), 

Комиш-Зорянська – 22 (14,19%) 

Смирновська - 0 

4 КУ «Інклюзивно-

ресурсний центр» 

Більмацької 

селищної ради 

 Більмацька – 

 1301,931 тис.грн.;  

  

 Комиш-Зорянська  -  

29,146 тис.грн.;  

 

Смирновська  -   

16,516 тис.грн.;  

пропорційно кількості відвідувачів (учнів, вихованців та ін.) 

Об'єкту, від кожної територіальної громади станом на 1 вересня  

року, що передує плановому 

 

Повна потреба – 1 млн. 367 тис. 260 грн., з них 1 млн.336 тис.061 грн.- 

субвенція на оплату праці педагогам ІРЦ, і того додаткова потреба – 31 

тис.199 грн. 

Всього – 155 дітей 

Більмацька – 94 (60,65%), 

Комиш-Зорянська – 41 (26,45%) 

Смирновська – 20 (12,90%) 

5 КУ «Фінансово-

господарська 

група з 

централізованого 

обслуговування 

закладів та 

установ освіти, 

культури та 

спорту» 

 Більмацька  -  

 3035,050 тис.грн.; 

   

Комиш-Зорянська  -  

156,633 тис.грн.;  

 

 Смирновська  -  

 45,401 тис.грн.;  

  

пропорційно кількості відвідувачів (учнів, вихованців та ін.) 

закладів  освіти, культури та спорту що обслуговуються 

централізованою бухгалтерією, від кожної об`єднаної 

територіальної громади станом на 1 вересня  року, що передує 

плановому 

 

Повна потреба – 4 млн. 295 тис. 413 грн., 

з них 1 млн.58 тис.329грн.- утримання осіб, які не обслуговують 

об’єкти співробітництва (водії шкільних автобусів, тощо), і того 



Більмацької 

селищної ради 

додаткова потреба – 3 млн.237 тис.084 грн. 

Всього – 1426 (контингент обслуговування) 

Більмацька – 1337 (93,76%), 

Комиш-Зорянська – 69 (4,84%) 

Смирновська – 20 (1,40%) 

6 Спільне 

фінансування 

Комиш-

Зорянської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ 

ступенів у частині 

надання закладом 

послуги із 

забезпечення 

безкоштовним 

підвезенням до 

місця навчання і 

додому учнів 

Комиш-

Зорянської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ 

ступенів із с. 

Червоне Озеро та 

с. Грузьке 

Комиш-Зорянська ТГ 

 

 218570,00 грн   

                                    

Більмацька ТГ 

 

 43,835 

тис.грн 

Більмацька громада компенсує Комиш-Зорянській громаді послуги із 

забезпечення безкоштовного підвезення до місця навчання і додому 

учнів Комиш-Зорянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів із с 

Червоне Озеро та с Грузьке 

 

(підвезення 8 учнів, 7 – Червоне Озеро, 1 – Грузьке) 

 

7 Спільне 

фінансування 

 Смирновська  ТГ 

 

Обсяг міжбюджетних трансфертів кожної зі Сторін обраховується  

Стороною 1 кожного року що передує плановому, пропорційно 



Олексіївського 

НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ст. – ДНЗ» у 

частині надання 

закладом послуг 

із забезпечення 

безкоштовним 

підвезенням до 

місця навчання і 

додому та 

харчуванням 

учнів 

Олексіївського 

НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ст. – ДНЗ», які 

проживають у 

селі Більманка 

13440,741 тис.грн.;  

 

 Більмацька ТГ 

  

294,261 тис.грн.;  

кількості відвідувачів (учнів, вихованців та ін.) Об'єкту, від кожної 

територіальної громади станом на 1 вересня  року, що передує 

плановому на слідуючі видатки: 

   - харчування учнів населення Більмацької громади с. Більманка 

Більмацького району Запорізької області з розрахунку кількості 

учнів станом на 1 вересня  року, що передує плановому;  

   - підвезення учнів с. Більманка Більмацького району Запорізької 

області до КЗ «Олексіївський ОЗЗСО» Смирновської сільської 

ради Більмацького району Запорізької області ; 

  - оплата електроенергії (пропорційно кількості учнів від кожної 

об`єднаної територіальної громади станом на 1 вересня  року, що 

передує плановому по КЗ «Олексіївський ОЗЗСО» без філій). 

 

Підвозяться 23 учні з с.Більманки до Олексіївської ЗОШ 

 

 



 

 

 

 

 


