
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 27 липня  2018 року                      № 618 

 

Про внесення на розгляд сесії Бережанської 

міської ради проекту рішення «Про 

затвердження звіту про виконання міського 

бюджету за І півріччя 2018 року»  

 

Відповідно до підпункту 1 частини «а» статті 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, на 

підставі власних повноважень, виконавчий комітет Бережанської міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року взяти до 

відома та подати на затвердження сесії Бережанської міської ради з такими 

показниками: 

- дохідної частини міського бюджету в  сумі  42644205,02  грн. (сорок два 

мільйони шістсот сорок чотири тисячі двісті п’ять гривень 02 коп.), в тому 

числі: 

загального фонду –  у сумі  41745326,30 грн. (сорок один мільйон сімсот 

сорок п’ять тисяч триста двадцять шість гривень 30 коп.);   

 спеціального фонду – у сумі 898878,72 грн. (вісімсот дев’яносто вісім 

тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень 72 коп.)   

- видаткової частини міського бюджету в сумі 44636093,01 грн. (сорок 

чотири мільйони шістсот тридцять шість тисяч дев’яносто три  гривні 01 коп.), 

в тому числі: 

загального фонду – у сумі 41639860,57 грн. (сорок один мільйон шістсот 

тридцять дев’ять тисяч вісімсот шістдесят гривень 57 коп.); 

спеціального фонду – у сумі 2996232,44 грн. (два мільйони дев’ятсот 

дев’яносто шість тисяч двісті тридцять дві гривні 44 коп.).  

 2. Погодити та внести на розгляд Бережанської міської ради проект 

рішення  «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І 

півріччя 2018 року». 

 (Звіт про виконання міського бюджету додається).  

 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 

 

 

     Міський голова      В.Я. МУЗИЧКА  

 
                Кізима М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Б е ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІI скликання 

ХІІІ сесія 

(V засідання) 

 

РІШЕННЯ  
 

від       серпня   2018 року            №  

Про затвердження звіту про 
виконання міського бюджету за І 
півріччя 2018 року 

 Керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пунктом  4 статті 80 Бюджетного кодексу України, враховуючи 

рішення виконавчого комітету від 27 липня 2018 року №_________  «Про 

внесення на розгляд сесії Бережанської міської ради проекту рішення «Про 

затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року», 

розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

фінансів, економічного розвитку та підприємництва, та  заслухавши 

інформацію начальника фінансового управління ,  Бережанська міська рада 

 В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року:    

-  по доходах в  сумі  42644205,02 грн. (сорок два мільйони шістсот сорок 

чотири тисячі двісті п’ять гривень 02 коп.), в тому числі: 

загального фонду –  у сумі  41745326,30 грн. (сорок один мільйон сімсот 

сорок п’ять тисяч триста двадцять шість гривень 30 коп.);   

 спеціального фонду – у сумі 898878,72 грн. (вісімсот дев’яносто вісім 

тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень 72 коп.)   

- по видатках в сумі 44636093,01 грн. (сорок чотири мільйони шістсот 

тридцять шість тисяч дев’яносто три  гривні 01 коп.), в тому числі: 

загального фонду – у сумі 41639860,57 грн. (сорок один мільйон шістсот 

тридцять дев’ять тисяч вісімсот шістдесят гривень 57 коп.); 

спеціального фонду – у сумі 2996232,44 грн. (два мільйони дев’ятсот 

дев’яносто шість тисяч двісті тридцять дві гривні 44 коп.).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та 

підприємництва. 

 

 Міський голова                                              МУЗИЧКА  В.Я. 



Довідка 

 про виконання міського бюджету 

за І півріччя 2018 року 

              До загального фонду міського бюджету  за  І півріччя 2018 року 

надійшло 41745,3 тис. грн.  з них власних доходів  26689,3 тис. грн., базової 

дотації 2162,4 тис. грн., освітньої субвенцій з державного бюджету – 12457,2 

тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими  освітніми  потребами  за  рахунок  відповідної субвенції з 

державного бюджету (на інклюзивно-ресурсний центр) - 246,3 тис. грн. та  

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти  “Нова українська школа”  за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету  - 190,1 тис. грн. 

        План власних надходжень міського бюджету за І півріччя 2018 року  

виконано на  107,4 відсотка (при плані 24859,9 тис. грн. надійшло 26689,3 тис. 

грн.), або на 1829,4 тис. грн. більше планових призначень. У порівнянні з 

відповідним періодом 2017 року досягнуто приріст надходжень в обсязі 4351,6 

тис. грн. 

         Основним  джерелом доходів є податок  на доходи фізичних осіб, питома 

вага якого в  загальних надходженнях складає 62,5 відсотки. За І півріччя 2018 

року  надійшло 16680,2 тис. грн. що  на 760,9 тис. грн. більше планових 

показників. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження 

зросли  на 2743,2 тис. грн.  

         Податку на прибуток  від підприємств комунальної власності надійшло 8,6 

тис. грн. що  на 3,1 тис. грн. менше  відповідного періоду 2017 року. Зменшили 

сплату КП «Майновик», БМКП «Господар» та відсутні надходження по  РКП 

«Проектант», Редакція газети «Бережанське віче». 

         Місцеві податки виконано на 112,9 відсотка, при плані поступлень 5041,5 

тис.грн. надійшло до бюджету 5690,2 тис. грн., що на 648,7 тис.грн. більше 

планових показників та на 1080,3 тис. грн. більше відповідного періоду 

минулого року. 

       Податок на майно виконано на 115,0 відсотка, при плані поступлень 1840,0 

тис. грн. до бюджету надійшло 2115,8 тис. грн., що на 275,8 тис. грн. більше 

планових показників  та  на  309,8 тис. грн.  більше відповідного періоду 2017 

року. 

         Сума  невиконання  планових показників внутрішніх податків  на товари 

та послуги становить 240,2 тис.грн.(процент виконання складає  91,5)  за 

рахунок невиконання планових показників  акцизного податку з вироблених в 

Україні підакцизних товарів (пального) в сумі 35,6 тис. грн. та  акцизного 

податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального)  

в сумі 151,7 тис. грн. 

         Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів ( алкогольні та тютюнові вироби ) виконано на 

90,0 відсотки  при плані 530,0 тис.грн. фактично надійшло 477,1 тис.грн. або на 

52,9 тис. грн. менше. У порівнянні з відповідним періодом минулого року 



надходження зменшились на 55,1 тис.грн. у зв’язку з припиненням  8 СГД 

діяльності  та зменшенням сплати майже усіма СГД. 

          План  неподаткових надходжень виконано на 160,9 відсотки, при плані 

1070,1 тис. грн. фактично надійшло 1721,8 тис. грн. що на 651,7 тис. грн. 

більше планових показників  та  на  909,5 тис. грн.  більше відповідного періоду 

2017 року. 

         До спеціального фонду міського бюджету за І півріччя 2018 року  при 

планових показниках 794,8 тис. грн. надійшло 898,9 тис. грн., що становить 

113,1 відсотки,  в тому числі  462,5 тис. грн.  власні надходження бюджетних 

установ, які складають 51,5 відсотки від загальної суми надходжень. 

        Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів з 

державного бюджету склали 41639,9 тис. грн. , або 55,5 відсотка до річного 

плану (74970,6 тис. грн.) 

      Із загального фонду міського бюджету профінансовано на: 

      -  міську раду  – 8315,9 тис. грн., з них апарат міської ради - 4312,8 тис. грн., 

КП «Господар»: на благоустрій - 1990,6 тис. грн. та на утримання доріг 945,0 

тис. грн., КП  «Добробут» - 110,0 тис. грн., територіальний центр – 646,4 тис. 

грн. і інші. 

     -  відділ освіти, молоді і спорту спрямовано 29004,7 тис. грн., з них фізичну 

культуру і спорт – 740,9 тис. грн.; 

    -  відділ  культури, туризму та релігій – 3772,5 тис. грн., з них на школи 

естетичного виховання дітей – 2263,0 тис. грн.; 

    -  фінансове управління – 546,7 тис. грн., з них апарат фінансового 

управління – 506,7 тис. грн., передано районному бюджету  іншу субвенцію в 

сумі 30,0 тис. грн. та передано державному бюджету -10,0 тис. грн.(УДКСУ). 

       Видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї по загальному фонду 

склали 80,6 відсотків загального обсягу або 33573,7 тис. грн. з них на освіту – 

25284,9 тис. грн. (з врахуванням освітньої субвенції та субвенції на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами), культуру і 

мистецтво – 3473,9 тис. грн., міську раду і фінуправління – 4814,0 тис. грн.,   

           Бюджетними установами спожито енергоносіїв та  проведено розра-

хунків  на суму 2793,6 тис. грн. 

            За рахунок вільного залишку коштів міського бюджету по загальному 

фонду, який на початок року складав 5641,6 тис. грн., розподілено 5627,0 тис. 

грн. ( 2648,1 тис. грн.- з основного рахунку, 2462,3 тис. грн.- освітня субвенція, 

516,6 тис. грн.- субвенція на соціально-економічний розвиток окремих 

територій), з яких на  заробітну плату з нарахуванням спрямовано 2522,3 тис. 

грн., або 44,8 відсотка до розподіленої суми, на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 9,0 тис. грн., інші поточні видатки – 539,4 тис. грн., капітальні 

видатки (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку) – 2161,2 тис. грн.( 38,4 відсотка) та трансферти органам місцевого 

самоврядування 395,0 тис грн.  

 За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського 

бюджету розподілено  коштів в сумі 277,6 тис. грн. з яких на  заробітну плату з 

нарахуванням спрямовано 70,0 тис. грн. (25,2 відсотка),  інші поточні видатки – 



181,2 тис. грн. або 65,3 відсотка до розподіленої суми та капітальні видатки 

(кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) – 

26,4 тис. грн.( 9,5 відсотка). 

        Видатки спеціального фонду міського склали 2996,2 тис. грн., або 28,5 

відсотка до річного плану (10531,4 тис. грн.), з них за рахунок власних 

надходжень бюджетних установ склали – 431,0 тис. грн.  Із спеціального фонду 

міського бюджету на освіту, із врахуванням субвенції на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій,  спрямовано 2572,2 

тис. грн., культуру і мистецтво – 156,3 тис. грн., міську раду – 267,7 тис. грн. 

 

 

    Начальник фінансового управління                           М.В.Кізима 
 

 


