
  

 
Бережанська міська рада 

VІIІ скликання 
XXIII сесія 

(__ засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 ____ __________ 2022 року                  м. Бережани                        ПРОЕКТ №882 
 

                   Про затвердження звіту про виконання  
бюджету Бережанської міської територіальної 
громади за І півріччя 2022 року 

 Керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, враховуючи 
рішення виконавчого комітету від 14 липня 2022 року №____  «Про внесення 
на розгляд сесії Бережанської міської ради проєкту рішення «Про затвердження 
звіту про виконання бюджету Бережанської міської територіальної громади за І 
півріччя 2022 року», розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з 
питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 
контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 
підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму(протокол 
№____ від _____________2022року, заслухавши інформацію начальника 
«Фінансового управління»,  сесія Бережанської  міської  ради 
 

   В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Бережанської міської 

територіальної громади за І півріччя 2022 року з такими показниками: 
- дохідної частини міського бюджету в  сумі  106 906 285,42 грн. (сто 

шість мільйонів дев’ятсот шість тисяч двісті вісімдесят п’ять гривень 42 коп.), в 
тому числі: 

загального фонду – у сумі 106 300 382,81 грн. (сто шість мільйонів триста 
тисяч триста вісімдесят дві гривні 81 коп.);   

 спеціального фонду – у сумі 605 902,61 грн. (шістсот п’ять тисяч дев’ятсот 
дві гривні 61 коп.)   

- видаткової частини міського бюджету в сумі 99 161 481,69 грн. 
(дев’яносто дев’ять мільйонів сто шістдесят одна тисяча чотириста вісімдесят 
одна гривня 69 коп.), в тому числі: 

загального фонду – у сумі 99 027 432,36 грн. (дев’яносто дев’ять мільйонів 
двадцять сім тисяч чотириста тридцять дві гривні 36 коп.); 



спеціального фонду – у сумі 134 049,33 грн. (сто тридцять чотири тисячі 
сорок дев’ять гривень 33 коп.).  

 2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, 
транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, 
зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та 
туризму та першого заступника міського голови Марію ЛУК'ЯНОВУ. 

 
 

 МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                  Ростислав  БОРТНИК  



                                            Довідка 
 про виконання бюджету Бережанської міської територіальної громади за 

І півріччя 2022 року 
 
З березня 2022 року виконання  місцевих бюджетів стало  здійснюватися з  

урахуванням особливостей формування та виконання місцевих бюджетів у 
період воєнного стану, визначених  постановою Кабінету Міністрів України     № 
252 від  11 березня 2022 року.                                                                                  

Зокрема, реагуючи на ситуацію,  на рівні держави посеред бюджетного року 
було прийнято ряд нормативно-правових актів, направлених на адаптацію 
бюджетного законодавства до можливостей виконання бюджетів в умовах 
воєнного стану та на лібералізацію податкового законодавства з метою 
підтримки бізнесу,  що в свою чергу призводить  до  втрат місцевих бюджетів, 
без застосування компенсаторних механізмів. 

Внаслідок цього зміни бюджетного та податкового законодавства вплинули 
на рівень виконання планових показників бюджету громади в звітному періоді 
2022 року, що були затверджені рішенням міської ради № 534 «Про бюджет 
Бережанської міської територіальної громади на 2022 рік» в грудні 2021 року. 

 Загальний обсяг дохідної частини бюджету Бережанської міської  
територіальної громади за І півріччя  2022 року склав  106 906,28 тис. грн., 
доходи загального фонду – 106 300,38 тис. грн., доходи спеціального фонду –
605, 9 тис. грн. 

За звітний період проведено видатків на загальну суму 99 161,48 тис. грн., 
в т.ч. видатки загального фонду - 99 027, 43   тис. грн., при плані 114 835,4 тис. 
грн., що становить 86,2 відсотків та видатки спеціального фонду –             134, 05  
тис. грн., при плані 3 052,4 тис.   грн., що становить 4,4 відсотків. 

Пріоритетними у виконанні видаткової частини місцевого бюджету у І  
півріччя  2022 року, як і в попередні роки, залишалися питання своєчасної 
виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за 
спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, 
забезпечення інших виплат соціального спрямування. 

 Загалом дохідна  частина  загального  та спеціального фонду  бюджету  
громади  за  звітний період 2022 року виконана :  

-  без  урахування  трансфертів   -   на  122,4 %, тобто  при  плані  звітного 
періоду затвердженому в сумі 49 269,43 тис. грн.,  виконання  склало     59 322,43 
тис. грн..; 

-   з  урахуванням  трансфертів  -     на  110,3 %, тобто  при  плані  звітного 
періоду затвердженому в сумі 96 884,67 тис. грн.,  виконання  склало   106 906,28 
тис. грн. 

 Темп росту доходів загального  та спеціального фондів  бюджету громади 
(без трансфертів)  в звітному періоді 2022 року до рівня аналогічного періоду 
минулого року складає +11% (  +10 614,56 тис. грн.). 

Дохідна  частина  загального  фонду  бюджету  громади  з  урахуванням  
трансфертів  за  звітний період 2022 року виконана на 111,39%,  тобто при плані 

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-formuvannya-ta-vikonannya-miscevih-byudzhetiv-u-period-voyennogo-stanu-252


звітного періоду затвердженому в сумі 95 428,75 тис. грн.,  виконання  склало  
106 300,38 тис. грн. 

Станом на 1 липня  2022 року обсяг отриманих офіційних трансфертів 
склав 47583,86 тис.  грн., у тому числі:  базової дотації – 12 601,8 тис. грн., 
освітньої субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам –        33 582,40 
тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції –                 695,60 тис. грн., 
субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету  125,1 тис. грн., іншої субвенції з місцевого бюджету – 
579,0 тис. грн. (з Тернопільської обласної ради - 64,0 тис. грн.,  Саранчуківської 
сільської  ради – 335 ,0 тис. грн. та Нараївсьої сільської  ради  – 180,0 тис. грн.). 

Обсяг власних та закріплених надходжень загального фонду бюджету 
міської  територіальної громади за І півріччя  2022 року становить                                               58 716, 52 
тис. грн., при   уточненому   плані   - 47 813,51 тис.   грн.,   що   становить 122,8 
відсотка. Порівнюючи з аналогічним періодом 2021 року дохідна частина 
збільшилася на 15 809,20 тис.  грн.( 36,8  відсотки). 

Одним з основних джерел власних надходжень загального фонду є 
податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 73,15 % в 
загальній структурі доходів  бюджету міської територіальної громади. 

За звітний період отримано 42 956,18 тис. грн. даного податку, при плані 
31 590,0 тис. грн., що складає виконання на 136  відсотки.  Приріст надходжень 
податку на доходи фізичних осіб  в звітному періоді 2022 року до  аналогічного 
періоду минулого  року складає +54,3% ( +15 107, 89 тис. грн.). 

На  позитивну тенденцію змін даного показника   мали  вплив наступні 
фактори: 

-   в зв’язку із збільшенням розмірів виплат військовослужбовцям (відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від  12.01.2022 № 2  «Питання 
деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького 
складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану»), збільшено 
порівняно до планових показників надходження податку на доходи фізичних 
осіб з грошових винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового та начальницького складу, що 
сплачується податковими агентами на  283,5% (+ 10 602, 26 тис. грн.); в 
порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшено на                 10 940,30 
тис. грн. (+321,5%); 
- в зв’язку із  підвищенням базового рівня заробітної плати для лікарів та 
медичних сестер закладів охорони здоров’я (відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від  12.01.2022 № 2 «Деякі питання оплати праці 
медичних працівників закладів охорони здоров’я») та підвищення державою 
мінімальних соціальних гарантій, збільшено порівняно до планових 
показників надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються 
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 
плати  на  260,36 тис. грн.; в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року 
збільшено на 3 462,14 тис. грн. (+14,61%); 



- в зв’язку із  сплатою     ТОВ «Тернопільелектропостач»  ПДФО із доходів, 
нарахованих фізичним особам за договорами купівлі - продажу електроенергії 
за «зеленим тарифом» збільшено порівняно до планових показників  
надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата на  457,68 
тис. грн. (+68,3%); 

      -  збільшено порівняно до планових показників  надходження податку на 
доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами 
річного декларування на 16,3% (+ 45,88 тис. грн) за рахунок  надходження сум 
авансового платежу зі сплати податку за результатами річного декларування.  

Рентної плати та плата за інших природних ресурсів надійшло          445,75 
тис. грн. що складає 83,88 відсотка до планових призначень звітного періоду 
(531,4 тис. грн.). В порівнянні до  аналогічного періоду 2021 року даного 
платежу надійшло менше на 70,78 тис. грн., що становить  86,3 відсотки. 

Це пов’язано із зменшенням надходження рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування та рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів  від ДП «Бережанське лісомисливське господарство»  (виконання 
склало 65,3 % та 81,4% до плану або на 143,94 тис.  грн. та      20,45 тис.  грн. 
менше планових показників). 

Водночас надходження рентної плати за користування надрами 
загальнодержавного значення  складає 143%  до планових призначень звітного 
періоду (поступило 7,7 тис. грн.), а в порівнянні з аналогічним періодом 2021 
року приріст склав +55%. Надходження рентної плати за користування надрами 
місцевого значення    складає 101,8%  до планових річних призначень, тобто при 
плані на рік 76,0 тис. грн., за І півріччя поточного року фактично поступило 
77,43 тис. грн. У минулому році надходження даного платежу не було. 
Платником цього платежу є ТОВ «Галицька будівельна Кераміка». 

Надходження в звітному періоді 2022 року акцизного  податку  з 
вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) складають 164,84 тис. грн., з 
ввезених на митну територію України підакцизних товарів складають (пальне) 
558,29 тис. грн., з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів  складають 1 253,1 тис. грн., з них з реалізації  в роздрібній 
торгівлі тютюнових виробів – 136,87 тис. грн. Загалом у звітному періоді 2022 
року надходження акцизного податку до бюджету громади складають     1 976,23 
тис. грн., плановий показник виконано   на  72,7%. (- 743,8 тис. грн.). Порівняно 
до аналогічного періоду минулого року надходження акцизного податку 
зменшились  на 21,3%  (-555,23 тис. грн.)  На зменшення надходжень даного 
податку в звітному періоді, перш за все, вплинув факт введення в лютому 2022 
року воєнного стану  та  встановлення тимчасово, на період до припинення або 
скасування воєнного стану на території України, нульові ставки акцизного 
податку на бензини та інші нафтопродукти. 

В структурі надходжень  загального фонду бюджету громади  (без  
трансфертів)     місцеві податки і збори  складають  19,6 %, в т.ч.: 

 - податок на майно ( в т.ч. податок на нерухоме майно відмінне від  земельної 
ділянки, плата за землю) – 5,9 %; 



- єдиний податок – 13,7 %. 
Планові призначення по місцевим податкам і зборам на звітний період 2022 

року затверджені в сумі 11 701,4 тис. грн., фактично надійшло         11 512,8 тис. 
грн, що складає 98,4% до затвердженого плану, недовиконання складає 188,6 тис. 
грн., зокрема за рахунок недовиконання планових показників по податку на 
майно в сумі  916,46 тис. грн. 

Податок на майно складається  з податку на нерухоме житлове й нежитлове  
майно, відмінне від земельної ділянки  та плати за землю. 

Надходження податку на нерухоме житлове й нежитлове  майно за звітний 
період 2022 року  склали   408,7 тис. грн. Порівняно до аналогічного періоду 
минулого року надходження зменшились  на 34,7%  (-218,13 тис. грн.), при тому, 
що рівень мінімальної заробітної плати, виходячи з якого, розраховується  сума 
податку за 1 кв.м. нерухомості, що підлягає оподаткуванню,  зріс на 8,3%. 
Планові призначення  звітного періоду затверджені в сумі 692,5 тис. грн., 
виконано лише на  59% (-283,81 тис.  грн).   

Надходження плати за землю ( податок на землю та орендна плата за 
земельні ділянки) у звітному періоді  2022 року складають  3 071,85 тис. грн., 
плановий показник звітного періоду, затверджений в сумі  3 704,5 тис. грн., 
виконано   на  82,9%  (-632, 65 тис. грн.). Темп росту надходження до  бюджету 
громади  плати за землю в звітному періоді 2022 року, порівняно до аналогічного 
періоду  минулого року,  складає  -13,9%    (-497,57 тис. грн.).   
           

Надходження єдиного податку в звітному періоді 2022 року становили  
8 028, 2 тис. грн., що складає 109,9% (+723, 8 тис. грн.) до планових призначень 
звітного періоду, затверджених в сумі  7 304,4 тис. грн. Порівняно до минулого 
року темп росту надходження єдиного податку  до  бюджету громади  складає  
+22,5% (+1 472,55 тис. грн.) в основному за рахунок  росту рівня  прожиткового 
мінімуму та мінімальної зарплати, до якого застосовуються ставки податку по 
платникам І та ІІ груп, а також  збільшення  обсягу оподатковуваного  доходу 
платників податку ІІІ групи, порівняно до аналогічного звітного періоду 
минулого року.   

Водночас, у зв’язку із введенням в лютому 2022 року воєнного стану, було 
запроваджено  ряд пом’якшуючих змін в податковому законодавстві щодо 
спрощеної системи оподаткування, зокрема:  
 - фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої 
групи, мають право  добровільно сплачувати/ не сплачувати єдиний податок;    
- відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи 
встановлюється у розмірі 2 відсотків від обсягу доходу, податковий період для 
таких платників – календарний місяць; 
- платниками 3 групи єдиного податку тепер можуть бути ФОП та юридичні 
особи без обмеження щодо кількості осіб, які перебувають з ними у трудових 
відносинах з розміром доходу до 10 мільярдів гривень (до цього 7,6 млн грн), 
окрім певного визначеного кола суб’єктів господарювання. 

Неподаткові надходження за звітний період склали 1 804,48 тис. грн., при 
плані 1 263,96 тис. грн., виконання становить 142,8%. Порівняно до аналогічного 



періоду минулого року неподаткові надходження  збільшилися   на 45%  (+560,63 
тис. грн.). 

Зокрема, надходження від орендної плати за використання майна 
комунальної власності у звітному періоді 2022 року   склали  104,52 тис. грн., 
плановий показник затверджений в сумі 75,0 тис. грн. виконано   на  139,4%  
(+29,52 тис. грн.). Порівняно до аналогічного періоду минулого року 
надходження  від орендної плати за використання майна комунальної власності 
до міського бюджету  становлять   133,4%  (+26,15 тис. грн.). 

Надходження плати за надання адміністративних послуг до  бюджету 
громади у звітному періоді 2022 року склали 1 078,191 тис. грн., плановий 
показник виконано на 128,43%   (+238,68 тис. грн.), порівняно до аналогічного 
періоду минулого року надходження складають 132,1% (+262,33 тис. грн.), що 
пояснюється збільшенням вартості  адміністративних зборів за адміністративні 
послуги, що розраховується на підставі розмірів мінімальних соціальних 
стандартів, які, порівняно рівня звітного періоду минулого року, збільшились.  

Разом з тим,  надходження адміністративного збору за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконано 
лише на 41,5%, (-10,1 тис. грн.), адміністративного збору за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – на 36% (-145, 64 тис. грн.), 
надходження за адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів – на 35,5% (-49,0 тис. грн.), державного мита – на 38,4%      (-16,7 тис. 
грн.), інших неподаткових надходжень – на 57,7% (-53,85 тис. грн.). 

Факт невиконання планових показників звітного періоду пояснюється в 
першу чергу  введенням в лютому 2022 року воєнного стану  та , в зв’язку із цим,  
закриттям доступу до відповідних державних реєстрів. 
 

За звітний період  надійшло 319,94 тис. грн. платежів, надходження яких   
при формуванні бюджету на 2022 рік не планувалося.  Зокрема, з 1 травня 2022 
року, відповідно до Закону України від 21 квітня 2022 року № 2218-ІХ «Про 
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»,  
впроваджено в дію порядок зарахування до місцевих бюджетів 5 % акцизного 
податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових 
замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, який 
сплачується їх імпортерами й виробниками. З моменту впровадження даного 
акцизу до бюджету міської територіальної громади  додатково надійшло 136,87 
тис. грн. За результатами  проведених  земельним відділом, спільно із   
фінансовим управлінням та юридичним відділом міської ради,  заходів 
розроблено, підготовлено та укладено із суб’єктами господарювання 171 договір  
про земельний сервітут,  з них  74 - на тимчасові споруди,  97 - умовної частки , 
а також укладено 137 договорів на земельні ділянки для ведення городництва 
(договори без проведення державної реєстрації терміном на 1 рік). За рахунок 
цього   до бюджету додатково мобілізовано плату за встановлення земельного 
сервітуту у сумі 169,36 тис. грн.     Також, до міського бюджету було сплачено: 
МКП «Добробут» -  податок на прибуток за 2021 рік у  сумі 6,8 тис. грн.,   МКП 
«Господар» - частину чистого прибутку у сумі 1,6 тис. грн.,  фізичними особами 



сплачено туристичного збору у сумі 4,1 тис. грн.,   ТОВ «САЗАН 2012» сплачено 
орендну плату за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на 
умовах оренди у сумі 1,2 тис. грн. Надходження коштів за даними видами не 
плануються при плануванні бюджету, так як у листопаді, коли формується 
проект бюджету, ці показники є доволі не прогнозованим. 
           Загалом, враховуючи чинники спричинені  змінами чинного 
законодавства, в зв’язку із введенням в лютому поточного року воєнного стану, 
темп росту доходів загального  фонду бюджету громади ( без трансфертів)  за 
звітний період 2022 року складає +36,8% (+15 809,2 тис. грн.) до   рівня 
надходжень аналогічного періоду минулого року.  

До спеціального фонду міського бюджету за  звітний період  надійшло    
605,9 тис.   грн., що становить 41,6% планових призначень на   І  півріччя  2022 
року, з них власні надходження бюджетних установ в сумі 445,6 тис.   грн. (план 
виконано на 41,5%).  Зменшення надходжень обумовлено введенням 
обмежувальних заходів в організації освітнього процесу у зв’язку із введенням 
воєнного стану. 
         Коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній або комунальній  власності, та 
земельних ділянок, які знаходяться на території міста  надійшло у сумі  82,6 тис. 
грн., виконання планових показників становить 28,34%. (план – 291,6 тис. грн.) 
Невиконання плану обумовлено  воєнним станом та призупиненням роботи 
державних реєстрів. 

Надходження коштів до цільових фондів, утворених органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  становить 64, 98 тис. 
грн.,  план виконано на 92,18% ( план 70,5 тис. грн.).   
 

Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів з 
державного бюджету склали  99161,5  тис. грн., або 90,0 відсотка до плану 
(114835,4 тис. грн.).   

Казначейством платежі здійснювалися за дорученнями  розпорядників 
коштів бюджету міської територіальної громади з урахуванням ресурсної 
забезпеченості єдиного казначейського рахунка в черговості, що визначена п. 19 
постанови Кабінету міністрів України  від 09.06.2021 № 590 (із змінами) «Про 
затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською 
службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». 

Найбільша питома вага видатків – 64,8 відсотків від загального обсягу 
видатків припадає на відділ освіти, молоді і спорту міської ради, а саме             
64139,0 тис.  грн., з них на  загальноосвітні заклади освіти – 46296,9 тис. грн., 
дошкільну освіту – 11527,8 тис.  грн., позашкільна освіта –  2049,7 тис.   грн.,  
міжшкільний навчально-виробничий комбінат та централізовану бухгалтерію  
відділу – 1402,2 тис.  грн., управління відділу освіти, молоді і спорту – 736,5 тис.  
грн., забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру –  453,2 тис.  грн., 
забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних 
працівників – 422,1 тис.  грн., утримання та навчальна робота ДЮСШ – 995,8 
тис. грн.,  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 



потребами – 206,3 тис. грн., інші програми і заходи у сфері освіти, молоді і 
спорту – 85,5 грн.  

Із загального фонду міського бюджету профінансовано також: 
 на забезпечення  управління Бережанської міської ради –  9595,2 тис.  грн.; 
 видатки по галузі охорони здоров’я -  3745,4  тис. грн., в т.ч. на оплату 

спожитих енергоносіїв комунальне некомерційне підприємство «Бережанська 
центральна міська лікарня» профінансовано у сум 3045,3  грн., Центр первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги Бережанської міської ради – 592,5 тис. 
грн., інші заходи міської програми розвитку та підтримки  комунальних закладів 
охорони здоров’я Бережанської міської ради –  107,6 тис.  грн.  

В розрізі джерел фінансування: міський бюджет – 3245,4 тис. грн., 
Саранчуківський сільський бюджет – 320,0 тис. грн. та Нараївський сільський 
бюджет – 180,0 тис. грн. 
 по відділу  культури, туризму та релігій міської ради видатки склали  –        

10590,4 тис.  грн., з них на школи естетичного виховання дітей – 4833,7 тис.  грн., 
забезпечення діяльності бібліотек – 1754,9 тис.грн., забезпечення діяльності 
музеїв – 953,2 тис. грн., забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів – 2236,6 тис.  грн.; управління відділу культури, туризму та релігій – 394,1 
тис.  грн., централізованої бухгалтерії – 417,9 тис. грн.; 
 видатки на «Фінансове управління» Бережанської міської ради склали  

914,1 тис. грн.; 
 видатки на утримання КП  «СПОРТРЕСУРС» Бережанської міської ради 

склали 763,3 тис. грн.; 
 КП «Господар» профінансовано: на організацію благоустрою населених 

пунктів  - 3559,3 тис.  грн., на утримання доріг  -  953,1 тис.   грн.;  
 КП  «Добробут» на виконання «Програми фінансової  підтримки 

комунальних підприємств  Бережанської міської ради на 2022-2025 роки», 
затвердженої рішенням  сесії міської ради № 520 від 13.12.2022 року, 
профінансовано  у сумі 500,0 тис.  грн.; 
 КП  «Майновик» на виконання Програми фінансової підтримки 

Комунального підприємства "Майновик" Бережанської міської ради на 2022 рік 
(на період дії воєнного стану) профінансовано  у сумі 50,0 тис.  грн.; 
 видатки на територіальний центр соціального обслуговування (надання) 

соціальних послуг склали 1752,2 тис.  грн.; 
 видатки на новостворену комунальну установу «Бережанський центр 

надання соціальних послуг – ДОПОМОГА» склали 76,2 тис.  грн.; 
 на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян  профінансовано  180,0  тис. грн.; 
 на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  
– 114,6 тис.  грн.; 
 на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  (за 

місцеві кошти) – 157,0 тис. грн.,  в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету 
здійснено видатки  з соціального захисту населення  -  49,4 тис.  грн.; 



 заходи та роботи з територіальної оборони по  «Програмі  фінансової 
підтримки добровольчого формування Бережанської міської територіальної 
громади на 2022  рік»  – 100,0 тис. грн.; 
 передано іншим бюджетам субвенції, а саме  Саранчуківській ОТГ на 

утримання мешканців міської територіальної громади, які перебуввають на 
обслуговуванні  у стаціонарному геріатричному відділенні КУ «Центр надання 
соціальних послуг Саранчуківської сільської ради»  – 390,0 тис. грн.; 
 передано субвенцію державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів   -    530,0  тис. грн.: 
 Тернопільському обласному територіальному центру комплектування 

та соціальної підтримки  (тер оборона) – 100,0 тис. грн.; 
 Головному Управлінню поліції в Тернопільській обл.. (для відділення № 

1 в м. Бережани) – 150,0 тис. грн.; 
 7 ДПРЧ 2 Держаного пожежно-рятувального загону ГУ ДСУ з 

надзвичайних ситуацій в Тернопільській обл.. (пожежна) –               280,0 
тис. грн. 

 на реалізацію програми фінансової підтримки добровольчого формування 
Бережанської МТГ на 2022 рік виділено коштів в сумі 100,0 тис. грн.; 

 видатки з резервного фонду склали 875,4 тис.  грн., а саме: 
- для поповнення матеріального резерву паливно-мастильними матеріалами та 

закупівлі засобів зв’язку, медичних засобів та інвентарю на потреби воєнного стану 
виділено коштів в сумі 160,0 тис. грн.; 

- для забезпечення життєдіяльності громади, соціального захисту населення, 
організації територіальної оборони громади, створення матеріальних резервів 
підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності військових частин, 
дислокованих на території громади виділено коштів в сумі 300,0 тис. грн.; 

- для поповнення матеріального резерву паливно-мастильними матеріалами з метою 
виконання заходів мобілізації щодо поставки транспортних засобів нац. економіки 
України в Збройні сили України виділено коштів в сумі 385,4 тис. грн.; 

- на заходи із запобігання та ліквідації можливих ситуацій техногенного та 
природного характеру   - 30,0 тис. гривень. 

 
За рахунок вільного залишку коштів міського бюджету по загальному 

фонду, який на початок року складав  14844,2 тис. грн., розподілено         10480,1 
тис. грн., з них : 
  5343,4 тис. грн. – місцеві кошти ( на оплату енергоносіїв – 1200,0 тис. грн., 

капітальні видатки – 1375,877 тис. грн., трансферти іншим бюджетам – 100,0 
тис. грн., інші поточні видатки – 2667,523 тис. грн..);   
 5136,7 тис. грн. – субвенційні кошти (освітня субвенція – 3738,5 тис. грн., 

субвенція на особливі освітні потреби – 269,8 тис. грн., субвенція на соціально-
економічний розвиток – 1128,4 тис. грн.). 

 
 
 
Видатки спеціального фонду міського склали 134,1 тис. грн., з них: 



 за рахунок власних надходжень бюджетних установ (платні послуги) 
склали – 81,9 тис. грн. (батьківська плата дитсадки – 76,3 тис. грн. та музичні 
школи – 5,6 тис. грн.),  
 за рахунок благодійних внесків – 23,2 тис. грн. ( видатки МНВК - 8,1 тис. 

грн., бібліотеки – 6,6 тис. грн., клуби – 8,5 тис. грн.), 
 капітальні видатки (бюджет розвитку) – 29,0 тис. грн.(оргтехніка). 

 
У додатку до звіту про виконання бюджету Бережанської міської 

територіальної громади за І півріччя 2022 року детально відображено видатки за 
напрямками їх спрямування та узагальнені дані по доходах міського бюджету.  
 
Начальник  «Фінансового  
управління» міської ради                                      Олег ТИМАНСЬКИЙ 
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за 
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% 
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на 
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ний ККД
1 3 4 5 8 16 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 6 11

10000000 Податкові надходження 98 638,0   98 638,0   46 542,8    56 897,8  122,3 32,0      32,0    20,5      11,6 56,7  41 648,2   19,0

11010000

Податок та збір на доходи 
фізичних 
осіб 65350,00 65350,00 31590,00 42956,20 136,0 27848,3

11020000 Податок на прибуток підприємств 0,00 0,00 0,00 6,87 0,0

13000000

Рентна плата та плата за 
використання інших природних 
ресурсів 1076,00 1076,00 531,40 445,80 83,9 516,5

14000000

Внутрішні податки на товари 
та 
послуги 6400,00 6400,00 2720,00 1976,20 72,7 2531,5

18000000 Місцеві податки 25812,00 25812,00 11701,40 11512,80 98,4 10751,9

19000000 Інші податки та збори 0,0 0,0 0,0 0,0 32,00 32,00 20,46 11,60 56,7 - 19,0

20000000 Неподаткові надходження 2597,00 2597,00 1263,90 1804,50 142,8 2146,60 2146,60 1073,30 446,60 41,6  1243,8 710,5

25000000 в т.ч. власні надходження 2146,60 2146,60 1073,30 445,60 41,5 697,9

30000000

Доходи від операцій з 
капіталом 15,00 15,00 6,75 14,20 210,4 1000,00 1000,00 291,60 82,70 28,4  15,3 743,9

40000000 Офіційні трансферти 87213,20 81125,00 47615,20 47583,80 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 51840,4 0,0

 виконавчим комітетом Бережанської міської ради 

СХВАЛЕНО 

…... квітня  2022 року    № 

Загальний фонд

Звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2022 року

Спеціальний фонд

Доходи

Фактичні 

надходження за 

відповідний період 

минулого 2021 року 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 6 11

50000000 Цільові фонди 0,0 0,0 0,0 0,0 150,00 150,00 70,50 65,00 92,2  0,0 70,6

Всього без врахування 
трансфертів 101 250,0    ######### 47 813,5    58 716,5  122,80 ####### ####### ####### 605,9 41,62 ######## 1 544,0  

Всього по доходах 188 463,2    ######### 95 428,7    106 300,3  111,39 ####### ####### ####### 605,9 41,62 ######## 1 544,0  

КВК  КФК Назва

Затвердж

ений 

план на 

рік

План на рік 

з 

урахування

м змін

План на 

вказаний 

період з 

урахування

м змін

Касові 

видатки за 

вказаний 

період

% 

виконан

ня на 

вказани

й період 

Затвердж

ений 

план на 

рік

План на 

рік з 

урахува

нням 

змін

План на 

вказаний 

період з 

урахуван

ням змін

Касові 

видатк

и за 

вказан

ий 

період

% 

викон

ання 

на 

вказа

ний 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 6 11

01 Міська рада ######## 48 886,5   27 405,2    22 463,9  82,0   ####### ####### ####### 29,0  1,8 ######## 69,8   

в тому числі:

заробітна плата з нарахуваннями на неї 23 335,0 22 835,0  11 102,2   10 136,4    91,3   -        -      -        -    10 097,2  -     

енергоносії 2 195,0 2 195,0    1 206,0     746,3       61,9   -        -      -        -    654,3     -     
з них :

01 0150

Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад 22 780,0 22 445,5   10 882,7    9 595,2    88,2    -        63,0    63,0      29,0  46,0 

015

0 9 580,8  -     

в тому числі:

заробітна плата з нарахуваннями на неї 19 395,0 18 895,0  8 826,0     8 329,9   94,4   8 464,3  

енергоносії 2 195,0 2 195,0    1 206,0     746,3       61,9   642,9     

01 2010

Багатопрофільна стаціонарна 
медична допомога населенню 2800,0 3 500,0     3 060,0      3 045,3    99,5    #### 1 520,6  

Спеціальний фондЗагальний фонд

Видатки



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 6 11

01 2111

Первинна медична допомога 
населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги 250,0 650,0        640,0         592,5       92,6    #### 241,9      

01 2144 інсулін #### 535,9      

01 2152

Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоров`я 120,0 365,0        291,8         107,6       36,9    200,0    200,0  -             -  - #### 236,9      -     

01 3032

Надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв`язку 30,0 30,0           5,0              4,6            92,0    #### -          

01 3033

Компенсаційні виплати на 
пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям 
громадян 150,0 210,0        210,0         180,0       85,7    #### 150,0      

01 3050

Пільгове медичне обслуговування 
осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 25,7 25,7           12,2            5,7            46,7    #### 9,3          

01 3104

Забезпечення соціальними 
послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з 
похилим віком, хворобою, 3995,0 3 445,0     1 766,7      1 752,2    99,2    #### 1 666,7  5,3

01
3112

Заходи державної політики з 
питань дітей та їх соціального 
захисту 50,0 50,0           15,0            4,2            28,0    10,0        

01

3160

Надання соціальних гарантій 
фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують 350,0 350,0        190,0         114,6       60,3    

####

110,9      

01

3171

Компенсаційні виплати особам з 
інвалідністю на бензин, ремонт, 
технічне обслуговування 
автомобілів, мотоколясок і на 
транспортне обслуговування 6,3 6,3             3,1              3,1            100,0  

####

2,8          



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 6 11

01
3191

Інші видатки на соціальний захист 
ветеранів війни та праці 57,6 57,6           29,5            24,6          83,4    

####
34,1        

01

3241

Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення 0,0 550,0        550,0         76,2          13,9    

01 3242

Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення 663,4 713,4        260,2         157,0       60,3    #### 249,9      

01 5041

Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд 1700,0 1 738,0     923,0         763,3       82,7    #### 615,8      7,9

01 6013

Забезпечення діяльності 
водопровідно-каналізаційного 
господарства 100,0 500,0        500,0         500,0       100,0  #### 259,5      -     

01 6030 Організація благоустрою населених пунктів8510,0 8 510,0     4 800,0      3 559,3    74,2    -        1 020,0 20,0      -     - #### 3 327,3  48,6   

01 6090

Інша діяльність у сфері житлово-
комунального господарства 0,0 100,0        100,0         50,0          50,0    #### 7,1          

01 7130 Здійснення заходів із землеустрою 49,0 49,0           49,0            -            -      #### 78,7        

01 7330

Будівництво-1 інших об`єктів 
комунальної власності 600,0    300,0  - -     - #### -     

01 7350

Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації) 100,0    100,0 100,0    -     - #### -     

01 7363

Виконання інвестиційних проектів 
в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій 0,0 1 128,4 1 128,4 -     -

01 7461

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету 4374,0 4 374,0     1 900,0      953,1       50,2    700,0 700,0 141,6 -     - #### 959,2      

01 7650

Проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки чи права 
на неї 50,0      50,0 50,0      -     - #### 8,0     

01 7680

Членські внески до асоціацій 
органів місцевого самоврядування 27,0 27,0           27,0            -            -      #### 27,2        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 6 11

01 7691

Виконання заходів за рахунок 
цільових фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої 150,0    150,0 70,5 -     -

01 8240 Заходи та роботи з територіальної оборони0,0 100,0        100,0         100,0       100,0  

01 8330

Інша діяльність у сфері екології та 
охорони природних ресурсів 32,0      32,0 20,5 -     -

01 8775

Інші заходи за рахунок коштів 
резервного фонду місцевого 
бюджету 0,0 1 090,0     1 090,0      875,4       80,3    #### 72,0        

06 Відділ освіти, молоді та спорту 115 681,6 ######### 72 317,8    64 139,0  88,7    3272,2 2141,7 1222,3 84,3 6,9 ######## 1 064,6  

в тому числі:

заробітна плата з нарахуваннями на неї 103 868,6 ######### 61 962,0   56 348,1    90,9   -        -      -        -    56 159,9  -     

енергоносії 7 851,0 9 851,0    8 562,4     7 237,1   84,5   -        -      -        -    3 405,3  -     

06 0160

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах 1 850,0 1 805,0     922,1         736,5       79,9    

016

0 720,3      

06 1010 Надання дошкільної освіти 21 626,0 22 011,4   12 811,5    11 527,8  90,0    1 500,0 1739,3 989,2 55,8 5,6 #### ######## 341,3

06 1021

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої 
освіти (місцевий бюджет) 19 900,0 21 680,6   14 332,7    12 436,4  86,8    1 671,6 221,6 110,8 20,4 18,4 #### ######## 42,7

06 1031

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої 
освіти (освітня субвенція) 59 633,4 53 670,0   33 582,4    30 122,0  89,7    #### ########

06 1061

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої 
освіти (залишки освітньої субвенції 0,0 3 738,5     3 738,5      3 738,5    100,0  #### 1 100,8  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 6 11

06 1070

Надання позашкільної освіти 
закладами позашкільної освіти, 
заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 3 784,0 3 797,1     2 210,8      2 049,7    92,7    #### 2 063,6  

06 1141

Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти 3 819,0 3 783,8     1 802,4      1 402,2    77,8    -        -      -        8,1  - #### 1 416,2  20,5

06 1142

Інші програми та заходи у сфері 
освіти 257,3 257,3        105,4         -            -      #### 93,3        

06 1151

Забезпечення діяльності 
інклюзивно-ресурсних центрів за 
рахунок коштів місцевого бюджету 80,0 82,8           44,0            37,0          84,1    #### 32,3        

06 1152

Забезпечення діяльності 
інклюзивно-ресурсних центрів за 
рахунок освітньої субвенції 1 231,2 1 103,7     695,6         416,2       59,8    #### 314,5      

06 1160

Забезпечення діяльності центрів 
професійного розвитку 
педагогічних працівників 1 113,0 1 078,0     602,5         422,1       70,1    #### 240,3      

06 1200

Надання освіти за рахунок 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами 297,0 265,4        125,0         27,3          21,8    100,6    89,9 31,4      -     - #### 68,2        -     

06 1210

Надання освіти за рахунок залишку 
коштів за субвенцією з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми 
потребами 0,0 179,0        179,0         179,0       100,0  0,0 90,9 90,9      -     - #### 85,6         -

06 3131

Здійснення заходів та реалізація 
проектів на виконання Державної 
цільової соціальної програми 
«Молодь України» 50,0 50,0 34,0            20,0          58,8    #### 17,5        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 6 11

06 5011

Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту 60,0 60,0 28,5            28,5          100,0  #### 15,5        

06 5012

Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту 14,7 14,7           8,7              -            -      #### -          

06 7300 капітальні видатки #### 660,1

06 5031

Утримання та навчально-
тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 966,0 1 969,6     1 094,7      995,8       91,0    #### 983,7      

10 Відділ культури, туризму та релігій20 700,0 20 708,7   12 907,6    10 590,4  82,0    1125,0 1148,6 236,1 20,8 8,8 ######## 105,4

в тому числі:

заробітна плата з нарахуваннями на неї 18 367,0 18 332,0  11 840,8   10 140,8    85,6   328,0   328,0 164,0 2,1   1,3 ######## 98,2   

енергоносії 1 273,6 1 273,6    779,0         384,8       49,4   3,0        3,0 1,5 -    - 313,0      

10 0160

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах 785,0 768,0        425,2         394,1       92,7    

016

0 343,6      

10 1080

Надання спеціальної освіти 
мистецькими школами 9 035,0 9 062,3     6 354,5      4 833,7    76,1    395,0    395,0 197,5 4,5 2,3 #### 5 212,6  98,2

10 4030 Забезпечення діяльності бібліотек 2 423,0 2 423,0     1 859,9      1 754,9    94,4    5,0        5,0 2,5 6,6    #### 1 690,5  6,7     

10 4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок2 176,0 2 176,0     1 229,6      953,2       77,5    10,0      10,0 5,0 -    - #### 870,5      -     

10 4060

Забезпечення діяльності палаців i 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів 4 650,0 4 666,4     2 550,8      2 236,6    87,7    15,0      38,6 31,1 9,7 31,2 #### 2 025,5  0,5

10 4081

Забезпечення діяльності інших 
закладів в галузі культури і 
мистецтва 1 031,0 1 013,0     487,6         417,9       85,7    #### 376,4      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 6 11

10 4082

Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва 600,0 600,0        -              -            -      #### 47,1        

10 7324

Будівництво установ та закладів 
культури 700,0 700,0 0,0 0,0  - -     

"Фінансове управління" 3 143,0 4 008,0 2 204,8 1 834,1 83,2    -        -      -        -    - 2 697,0  

з них :

37 0160

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах 1 960,0 1 920,0     1 064,8      914,1       85,8    

016

0 738,4      

в тому числі:

заробітна плата з нарахуваннями на неї 1 891,0 1 851,0    1 032,8     905,2       87,6   717,1      -     

енергоносії -       -            -             -               -

37 9750 спорткомплекс 500,0      

37 8710

Резервний фонд місцевого 
бюджету 683,0 1 058,0     220,0         -            -      

37 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 500,0 500,0        390,0         390,0       100,0  #### 1 231,3  -    

37 9800

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного 
розвитку регіонів 0,0 530,0        530,0         530,0       100,0  #### 227,3      

Всього по видатках 185 562,6 ######### 114 835,4 99 027,4  86,2    ####### ####### ####### 134,1 4,4 93 696,7  1239,8

Секретар міської ради Ірина Загнійна



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 6 11
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