
Довідка 

 про виконання бюджету Бережанської міської територіальної громади 

за 2020 рік 

        Міський бюджет за 2020 рік виконаний по доходах в сумі 119887,5 

тис.грн., в тому числі загального фонду в сумі 116485,8 тис.грн. та 

спеціального фонду в сумі 3401,7 тис.грн.; по видатках в сумі 115013,6 

тис.грн. в тому числі загального фонду в сумі 109312,1 тис.грн. та 

спеціального фонду в сумі 5701,5 тис.грн. 

         Із загальної суми доходів загального фонду міського бюджету за 2020 

рік надійшло власних доходів  – 65131,6 тис.грн., офіційних трансфертів – 

51354,2 тис.грн. План власних надходжень міського бюджету виконано на 

104,13  відсотка (при плані 62550,0 тис. грн. надійшло 65131,6 тис. грн.), або 

на 2581,6 тис. грн. більше планових призначень на рік. 

       Основними  джерелами надходжень до міського бюджету є: 

- податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого в 

загальних надходженнях без трансфертів складає 63,8 відсотків. За звітній 

період надійшло 41555,2 тис. грн. (108,9%), або на 3395,2 тис.грн. більше 

плану;  

-  внутрішні податки на товари та послуги виконано на 97,5 %, при  

плані поступлень 6100,0 тис.грн. надійшло 5946,7 тис.грн. в тому числі: 

 акцизний  податок  з вироблених в Україні підакцизних товарів 

виконаний на 110,1 %, при уточненому плані поступлень 950,0 

тис.грн. надійшло 1046,3 тис.грн.; 

  акцизний  податок  з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів виконаний на 96,1 %, при плані поступлень 

3800,0 тис.грн. надійшло 3654,6 тис.грн.;  

  акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання 

підакцизних товарів виконаний на 92,3%, при плані поступлень 

1350,0 тис.грн. надійшло 1245,8 тис.грн.; 

- місцеві податки виконано на 101,7 відсотків, при плані поступлень   

14796,0 тис.грн. надійшло 15055,0 тис.грн. в тому числі: 

 від плати за землю надійшло 4740,7 тис.грн., план виконаний на 

102,6%;   



 від податку на нерухоме майно надійшло 881,5 тис.грн., при плані 

836,0 тис.грн..  

 єдиний податок виконано на 100,9 відсотки, при плані -  9340,0 

тис.грн. надійшло 9424,5 тис.грн.  

До спеціального фонду міського бюджету (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)  за 2020 рік надійшло 3401,7 тис. грн.,  що 

становить 70,0 відсотка до планових показників, з них власні надходження 

бюджетних установ в сумі 742,7 тис. грн.  

        Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням 

трансфертів з державного бюджету склали  109312,1 тис. грн., або 96,0 

відсотка до річного плану (113849,1 тис. грн.) 

      Найбільша питома вага видатків – 56,0 відсотків від загального обсягу 

видатків припадає на відділ освіти, молоді і спорту міської ради, а саме 

61256,2 тис. грн. З них на  загальноосвітні заклади освіти – 38430,4 тис. грн., 

дошкільну освіту – 13684,5 тис. грн., позашкільна освіта – 2746,0 тис. грн., і 

інші. 

   Із загального фонду міського бюджету профінансовано також: 

 КП «Господар»:  на організацію благоустрою міста  – 6580,6 тис. грн. 

та на утримання доріг – 2630,6 тис. грн.,  

 КП  «Добробут» - 599,4 тис. грн., 

  територіальний центр – 1939,6 тис. грн. 

  будівництво спортивного комплексу – 2950,0 тис. грн.,         

 передано районному бюджету: медичну субвенцію в сумі 3888,2 тис. 

грн., іншу субвенцію в сумі 1923,2 тис. грн. (з них на охорону здоров’я 

– 1581,0 тис. грн.), 

 передано державному бюджету - 210,0 тис. грн., 

  відділ  культури, туризму та релігій – 8988,1 тис. грн., з них на школи 

естетичного виховання дітей – 5212,0 тис. грн. 

 

        Бюджетними установами спожито енергоносіїв та проведено 

розрахунків на суму 4582,5 тис. грн., що на 1313,0 тис. грн. менше 

розрахунків минулого року. 

         За рахунок вільного залишку коштів міського бюджету по загальному 

фонду, який на початок року складав  5252,1 тис. грн., розподілено 4216,5 

тис. грн. ( 3741,5 тис. грн. - з основного рахунку, 475,0 тис. грн. – субвенцій 

ні кошти), з яких з основного рахунку на поточні видатки – 2699,5 тис. грн., 

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

бюджету розвитку) – 1042,0 тис. грн. 



        Видатки спеціального фонду міського склали 5701,5 тис. грн., з них за 

рахунок власних надходжень бюджетних установ склали – 635,1 тис. грн., за 

рахунок благодійних внесків – 52,8 тис. грн. та видатки розвитку – 5013,6 

тис. грн. і інші. Найбільша питома вага видатків спеціального фонду 

припадає на відділ освіти, молоді і спорту міської ради, а саме 2858,9 тис. 

грн. З них на  загальноосвітні заклади освіти – 2371,7 тис. грн.  

Значна частина видатків спеціального фонду спрямована для КП 

«Добробут» в сумі 757,3 тис. грн. для ремонту водопровідно-каналізаційної 

системи. 

       У додатку до звіту про виконання бюджету Бережанської міської 

територіальної громади за 2020 рік детально відображено видатки за 

напрямками їх спрямування та узагальнені дані по доходах міського 

бюджету.  
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