
 
Б е р е ж а н с ь к а  м і с ь к а  р а д а  

VІIІ скликання 

VIII сесія 

(IІІ засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

12  травня 2021 року                    м. Бережани                 №  225 
 

Про затвердження звіту про виконання  

бюджету Бережанської міської 

територіальної громади за І квартал 

2021 року 

 Керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

рішення виконавчого комітету від 22    квітня 2021 року № 143   «Про внесення 

на розгляд сесії Бережанської міської ради проекту рішення «Про затвердження 

звіту про виконання бюджету Бережанської міської територіальної громади за І 

квартал 2021 року», розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з 

питань бюджету та фінансів, заслухавши інформацію начальника «Фінансового 

управління»,  Бережанська міська рада 

 

   В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Бережанської міської 

територіальної громади за І квартал 2021 року з такими показниками: 

- дохідної частини міського бюджету в  сумі  40899445,34 грн. (сорок  

мільйонів вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч чотириста сорок п’ять гривень 34 

коп.), в тому числі: 

загального фонду –  у сумі  40460639,6 грн. (сорок  мільйонів чотириста 

шістдесят тисяч шістсот тридцять дев’ять гривень 60 коп.);   

 спеціального фонду – у сумі 438805,74 грн. (чотириста тридцять вісім 

тисяч вісімсот п’ять гривень 74 коп.)   

- видаткової частини міського бюджету в сумі 41896801,29 грн. (сорок 

один мільйон вісімсот дев’яносто шість тисяч вісімсот одна гривня 29 коп.), в 

тому числі: 

загального фонду – у сумі 41154950,19 грн. (сорок один мільйон сто 

п’ятдесят чотири тисячі дев’ятсот п’ятдесят гривень 19 коп.); 

спеціального фонду – у сумі 741851,1 грн. (сімсот сорок одна тисяча 

вісімсот п’ятдесят одна гривня 10 коп.).  

  



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету та фінансів та заступника міського голови згідно 

розподілу обов’язків. 

 

 

    Міський голова                                              Ростислав  БОРТНИК   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Довідка 

про виконання бюджету Бережанської міської територіальної громади за I 

квартал 2021 року 

        Міський бюджет за І квартал 2021 року виконаний по доходах в сумі 40 

899 445 грн., в тому числі загального фонду в сумі 40 460 639 грн. та 

спеціального фонду в сумі 438 806 грн.; по видатках в сумі 41 896 801 грн. в 

тому числі загального фонду в сумі 41 154 950  грн. та спеціального фонду в 

сумі 741 851 грн. 

         Із загальної суми доходів загального фонду міського бюджету за І 

квартал 2021 року надійшло власних доходів  – 19 954 930 грн., офіційних 

трансфертів – 20 505 709 грн. План власних надходжень міського бюджету 

виконано на 108,3 відсотка (при плані 18 423 900 грн. надійшло 19 954 930 

грн.), або на 1 531 030 грн. більше планових призначень на звітний період. 

       Основними  джерелами надходжень до міського бюджету є: 

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

загальних надходженнях без трансфертів складає 64,3 відсотків. За звітній 

період надійшло 12 822 074 грн. (104,7%), або на  577 074 грн. більше плану;  

-  внутрішні податки на товари та послуги виконано на 307,3 %, при  

плані поступлень 390 000 грн. надійшло 1 198 487 грн. в тому числі: 

 акцизний  податок  з вироблених в Україні підакцизних товарів - 

177174 грн.; 

  акцизний  податок  з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів - 596926грн.;  

  акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання 

підакцизних товарів - 424 387 грн.; 

- місцеві податки виконано на 92,7 відсотків, при плані поступлень  

5 351 700 грн. надійшло 4 959 710 грн. в тому числі: 

 від плати за землю надійшло 1 506 234 грн., план виконаний на 95,0%;   

 від податку на нерухоме майно надійшло 199 249 грн., при плані 176 

700 грн.;  

 єдиний податок виконано на 90,65 відсотки, при плані –  

3 590 000 грн. надійшло 3 254 228 грн.  

До спеціального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних 

трансфертів)  за І квартал 2021 року надійшло  438 806  грн.,  що становить 85,0 

відсотка до планових показників, з них власні надходження бюджетних установ 

в сумі 339 761 грн.  

        Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів 

з державного бюджету склали  41 154 950  грн., або 87,7 відсотка до плану (46 

945 618 грн.) 

      Найбільша питома вага видатків – 62,8 відсотків від загального обсягу 

видатків припадає на відділ освіти, молоді і спорту міської ради, а саме 25 855 

384  грн., з них на  загальноосвітні заклади освіти – 18 545 426 грн., дошкільну 

освіту – 4 788 061  грн., позашкільна освіта –  844 900  грн., і інші. 



   Із загального фонду міського бюджету профінансовано також: 

 державне управління в сумі 6200544 грн., які  розподілено між чотирма 

структурними підрозділами: Бережанська міська рада  – 5429790  грн., 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради – 344379 грн., 

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради – 150662 

тис. грн., Фінансове управління Бережанської міської ради – 275713 грн., 

 галузь охорони здоров’я – 1437,1 тис. грн., 

 КП «Господар»:  на організацію благоустрою міста  – 1541,1 тис. грн. та на 

утримання доріг – 406,1 грн.,  

 КП  «Добробут» - 100,0 тис. грн., 

  територіальний центр – 700,0 тис. грн. 

  будівництво спортивного комплексу – 500 000  грн.,         

 передано іншу субвенцію: РДА - 481,3 тис. грн. для звільнення працівників 

територіального центру та Саранчуківській ТГ -150,0 тис. грн. для 

утримання геріатричного відділення у с. Саранчуки, 

 відділ  культури, туризму та релігій – 4642,9 тис. грн., з них на школи 

естетичного виховання дітей – 2090,9 тис. грн. 

 

        Бюджетними установами спожито енергоносіїв та проведено розрахунків 

на суму 1922388 грн., що 26288 грн. більше розрахунків аналогічного періоду 

минулого року. 

         За рахунок вільного залишку коштів міського бюджету по загальному 

фонду, який на початок року складав  9856881 грн., розподілено 4829337 грн. ( 

3728540 грн. - з основного рахунку, 1100797 тис. грн. – субвенційні кошти). 

        Видатки спеціального фонду міського склали 741851  грн., з них за 

рахунок власних надходжень бюджетних установ склали – 208593 грн., за 

рахунок благодійних внесків – 35903 грн. та видатки розвитку – 497355 грн. і 

інші. Найбільша питома вага видатків спеціального фонду припадає на відділ 

освіти, молоді і спорту міської ради - 714800 грн., а саме на завершення 

капітального ремонту даху ЗОШ № 1 та завершення капітального ремонту 

спортивного залу в ЗОШ № 3. 

Значна частина видатків спеціального фонду запланована для виконання 

договору про спільну діяльність з Нараївською територіальною громадою в 

сумі 300000 грн. 

 

       У додатку до звіту про виконання бюджету Бережанської міської 

територіальної громади за І квартал 2021 року детально відображено видатки за 

напрямками їх спрямування та узагальнені дані по доходах міського бюджету.  

 

Начальник  "Фінансового  

управління" міської ради                            Олег ТИМАНСЬКИЙ 

 


