
Довідка 

 про виконання міського бюджету за 2019 рік 

 

Міський бюджет у 2019 році виконаний по доходах в сумі 102869,9 тис. 

грн. в тому числі загального фонду в сумі 100522,2 тис. грн. та спеціального 

фонду в сумі 2347,7 тис. грн.; по видатках в сумі 100926,6 тис. грн., в тому 

числі загального фонду в сумі 94500,2 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 

6426,4 тис. грн. (з них кошти передані із загального фонду до спеціального 

фонду в сумі 3896,6 тис. грн. (при плані -5883,1 тис. грн.). 

До загального фонду міського бюджету за 2019 рік надійшло 100522,2 тис. 

грн. в тому числі власних доходів 62618,7 тис. грн., трансфертів з інших 

бюджетів в сумі - 37903,5 тис. грн. План власних надходжень міського бюджету 

за 2019 рік виконано на 105,1 відсотка (при плані 59583,0 тис. грн. надійшло 

62618,7 тис. грн.), або на 3035,7 тис. грн. більше планових призначень.  

Основними джерелами надходжень до міського бюджету є: 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, 

питома вага якого в загальних надходженнях складає 50,6 відсотків. 

Протягом року надійшло 31670,4 тис. грн. (105,19%), або на 1564 тис. 

грн. більше плану, який уточнено на 1249,4 тис. грн.; 

- внутрішні податки на товари та послуги виконано на 103,1 %, при 

уточненому плані поступлень 5657,0 тис. грн. надійшло 5831,9 тис. 

грн. в тому числі акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів виконаний на 100,9 %, при уточненому плані 

поступлень 8800,0 тис. грн. надійшло 888,1 тис. грн., акцизний 

податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

виконаний на 101,6 %, при уточненому плані поступлень 3600,0 тис. 

грн. надійшло 3656,3 тис. грн., ; 

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

підакцизних товарів виконаний на 109,4%, при уточненому плані 

поступлень 1177,0 тис. грн. надійшло 1287,5 тис. грн., ; 

- місцеві податки виконано на 106,89 відсотків, при плані поступлень 

13285,9 тис. грн. надійшло 14201,8 тис. грн., перевиконання становить 

915,9 тис. грн.; 

Протягом звітного періоду надійшло 4754,1 тис. грн. плати за землю при 

плані поступлень 4375,0 тис. грн., що становить 108,7 відсотка до планових 

показників. 

Податок на нерухоме майно виконано на 109,5 при плані поступлень 755,7 

тис. грн. надійшло 827,5 тис. грн., перевиконання надходжень становить 71,8 

тис. грн.. 

Єдиний податок виконано на 105,7 відсотки, при уточненому плані - 

8153,0 тис. грн. надійшло 8618,0 тис. грн.  

До спеціального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) за звітний період надійшло 2147,7 тис. грн., що становить 63,8 



відсотка до планових показників, з них власні надходження бюджетних установ 

в сумі 1257,8 тис. грн. (112,7 відсотка) . 

Надходження коштів від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або 

комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території міста 

надійшло 751,0 тис. грн.  

Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів з 

державного бюджету склали 94500,2 тис. грн. , або 98,6 відсотка до річного 

плану (95802,5 тис. грн.) 

Із загального фонду міського бюджету профінансовано на: 

- міську раду – 23722,5 тис. грн., з них апарат міської ради – 11033,0 

тис. грн., КП «Господар»: на благоустрій – 6541,5 тис. грн. та на 

утримання доріг 2768,6 тис. грн., КП «Добробут» - 853,5 тис. грн., 

територіальний центр – 1616,9 тис. грн. і інші. 

- відділ освіти, молоді і спорту спрямовано 57859,3 тис. грн., з них на 

загальноосвітні заклади освіти – 26031,5 тис. грн., дошкільну освіту – 

13115,6, фізичну культуру і спорт – 1556,3 тис. грн. і інші. 

- відділ культури, туризму та релігій – 8362,8 тис. грн., з них на школи 

естетичного виховання дітей – 4642,5 тис. грн.; 

- фінансове управління – 4555,6 тис. грн., з них апарат фінансового 

управління – 1534,1 тис. грн., передано місцевим бюджетам іншу 

субвенцію в сумі 959,8 тис. грн. та передано державному бюджету -

215,0 тис. грн., субвенція на інвестиційний проект – 1846,7 тис. грн. 

Бюджетними установами спожито енергоносіїв та проведено розрахунків 

на суму 5895,5 тис. грн. 

За рахунок вільного залишку коштів міського бюджету по загальному 

фонду, який на початок року складав 3126,7 тис. грн., розподілено 3124,1 тис. 

грн. ( 2520,1 тис. грн. - з основного рахунку, 604,0 тис. грн. - субвенція на 

соціально-економічний розвиток окремих територій), з яких на заробітну плату 

з нарахуванням спрямовано 311,0 тис. грн., або 10,0 відсотка до розподіленої 

суми, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 103,0 тис. грн., інші 

поточні видатки – 931,06 тис. грн., капітальні видатки (кошти, що передаються 

із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) – 1175,0 тис. грн.( 37,6 

відсотка). 

За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського 

бюджету розподілено коштів в сумі 3583,0 тис. грн. з яких на капітальні 

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

розвитку) – 1092,1 тис. грн.( 30,5 відсотка) і інші видатки - 2490,9 тис. грн. 

Видатки спеціального фонду міського склали 6426,4 тис. грн., або на 65,4 

відсотки до річного плану (9824,9 тис. грн.) з них за рахунок власних 

надходжень бюджетних установ склали – 879,5 тис. грн. та за рахунок 

благодійних внесків – 253,8 тис. грн. 
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