
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

                                                                       

 

від 17 жовтня  2019 року проект                       № 1 

 

Про внесення на розгляд сесії Бережанської 

міської ради проекту рішення «Про 

затвердження звіту про виконання 

міського бюджету за 9 місяців 2019 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 9 місяців 2019 року взяти до 

відома та подати на затвердження сесії Бережанської міської ради з такими 

показниками: 

- дохідної частини міського бюджету в  сумі  77675326,23 грн. (сімдесят 

сім  мільйонів  шістсот сімдесят п’ять тисяч триста двадцять шість гривень 23 

коп.), в тому числі: 

загального фонду –  у сумі  75843419,8 грн. (сімдесят п’ять мільйонів 

вісімсот сорок три тисячі чотириста дев’ятнадцять гривень 80 коп.) 

 спеціального фонду – у сумі 1831906,43 грн. (один мільйон вісімсот 

тридцять одна тисяча дев’ятсот шість гривень 43 коп.)   

- видаткової частини міського бюджету в сумі 69760461,17 грн. 

(шістдесят дев’ять мільйонів сімсот шістдесят тисяч чотириста шістдесят одна 

гривня 17 коп.), в тому числі: 

загального фонду – у сумі 67669204,39 грн. (шістдесят сім мільйонів 

шістсот шістдесят дев’ять тисяч двісті чотири гривні 39 коп.); 

спеціального фонду – у сумі 2091256,78 грн. (два мільйони дев’яносто одна 

тисяча двісті п’ятдесят шість гривень 78 коп.).  

  



2. Погодити та внести на розгляд Бережанської міської ради проект 

рішення  «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 

місяців 2019 року» (Звіт про виконання міського бюджету додається).  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 

 

 

            Міський  голова                                        Володимир МУЗИЧКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІI скликання 

ХV сесія 

(III засідання) 

РІШЕННЯ  
 

від       жовтня          2019 року     Проект         №   
 

Про затвердження звіту про 
виконання міського бюджету 
за 9 місяців 2019 рік 

 Керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

рішення виконавчого комітету від  17  жовтня 2019 року № ___      «Про 

внесення на розгляд сесії Бережанської міської ради проекту рішення «Про 

затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 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 9 місяців 2019 року:    

- дохідної частини міського бюджету в  сумі  77675326,23 грн. (сімдесят 

сім  мільйонів  шістсот сімдесят п’ять тисяч триста двадцять шість гривень 23 

коп.), в тому числі: 

загального фонду –  у сумі  75843419,8 грн. (сімдесят п’ять мільйонів 

вісімсот сорок три тисячі чотириста дев’ятнадцять гривень 80 коп.) 

 спеціального фонду – у сумі 1831906,43 грн. (один мільйон вісімсот 

тридцять одна тисяча дев’ятсот шість гривень 43 коп.)   

- видаткової частини міського бюджету в сумі 69760461,17 грн. 

(шістдесят дев’ять мільйонів сімсот шістдесят тисяч чотириста шістдесят одна 

гривня 17 коп.), в тому числі: 

загального фонду – у сумі 67669204,39 грн. (шістдесят сім мільйонів 

шістсот шістдесят дев’ять тисяч двісті чотири гривні 39 коп.); 

спеціального фонду – у сумі 2091256,78 грн. (два мільйони дев’яносто одна 

тисяча двісті п’ятдесят шість гривень 78 коп.). (Додаток до звіту додається) 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

підприємництва. 

  Міський голова                                              Володимир  МУЗИЧКА   



Про виконання міського бюджету 

за  9 місяців  2019 року 

 
  Міський бюджет за 9 місяців 2019 року по доходах виконаний в сумі 

77475,3 тис. грн. в тому числі по загальному фонду в сумі 75843,4 тис. грн. та 

спеціальному фонду – 1631,9 тис. грн.  До загального фонду міського бюджету  

надійшло власних доходів  в сумі 45797,6 тис. грн., базової дотації – 4207,5 тис. 

грн., освітньої субвенції з державного бюджету – 20073,1 тис. грн., субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об`єднаних територіальних громад - 558,0 тис. грн., субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам  на створення та ремонт існуючих спортивних 

комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів 1919,6 тис. 

грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на  здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих  територій – 500,0 тис. 

грн., дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків – 1017,9 тис. грн.,  субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері освіти за  рахунок  відповідної субвенції 

з державного бюджету – 1015,3тис. грн.,  субвенції з місцевого бюджету  на 

надання державної підтримки особам з особливими  освітніми  потребами  за  

рахунок  відповідної субвенції з державного бюджету – 251,3тис. грн., субвенції 

з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти  “ Нова українська  школа ” за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 356,3 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за  рахунок  

відповідної субвенції з державного бюджету – 141,9 тис. грн., інших субвенцій 

з місцевого бюджету -  5,0 тис. грн.. 

        План власних надходжень міського бюджету за звітний період  виконано 

на  101,9  відсотка (при плані 44945,8 тис. грн.. надійшло 45797,6 тис. грн.), або 

на 851,8 тис. грн. більше планових призначень. У порівнянні з відповідним 

періодом 2018 року досягнуто приріст надходжень в обсязі 5612,6 тис. грн..   

         Основним  джерелом доходів є податок  на доходи фізичних осіб, питома 

вага якого в  загальних надходженнях складає 61,2 відсотка. Протя-гом звітного 

періоду надійшло 28048,4 тис. грн., що  на 938,4 тис. грн. більше планових 

показників. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження 

зросли  на 3588,3 тис. грн.  

         У зв’язку з внесенням змін до ст.64 Бюджетного кодексу України  станом 

на 1 жовтня до бюджету надійшло 771,8 тис. грн. рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування, що значно вплинуло на виконання плану в 

цілому. 

             План по акцизному податку  з реалізації пального протягом   звітного 

періоду  виконано на 102,0 відсотка при плані 3340,0 тис. грн., фактично 

надійшло 3405,6 тис. грн., а  з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів  

на  130,2 відсотка ( план - 737,0 тис. грн., факт – 959,8 тис. грн.). В цілому  у 

порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли  на 

373,1 тис. грн..  



     Місцеві податки виконано на 101,3 відсотка, при плані надходжень 

10467,1 тис. грн., надійшло до бюджету 10608,8 тис. грн., що на 141,6 тис. грн. 

більше планових показників та на 1418,5 тис. грн. більше відповідного періоду 

минулого року. 

           Так  податку на майно надійшло 4320,9 тис. грн., що на 476,9 тис. грн. 

більше планових показників  та  на  870,0 тис. грн.  більше відповідного періоду 

2018 року. 

           Єдиного податку надійшло  в сумі 6287,9 тис. грн., що на 335,1 тис. грн. 

менше планових показників, але на 548,7 тис. грн. більше відповідного періоду 

2018 року. 

          План неподаткових надходжень в цілому виконано лише на 71,7 відсотка, 

тобто на 777,5 тис. грн. менше планових показників та 548,5 тис. грн. звітного 

періоду попереднього року.  

    До спеціального фонду міського бюджету за звітний період  надійшло 

1831,9 тис. грн., в тому числі субвенції з місцевого бюджету  за рахунок 

залишку освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду, 

або на 57,3 відсотка до річного плану. Так по екологічному податку надійшло 

8,5 тис. грн., або 105,7 відсотка до річного плану. По доходах від операцій з 

капіталом план виконано на 40,2 відсотка (річний план - 1800,0 тис. грн. факт – 

743,0 тис. грн.). При плані 400,0 тис. грн. надійшло коштів від пайової участі у 

розвитку інфраструктури міста тільки 14,9тис. грн.. План власних надходжень 

бюджетних установ виконано на 73,1 відсотка (річний план 1116,4 тис. грн., 

факт 815,9 тис. грн.). До цільового фонду надійшло 45,6 тис. грн.. 

     Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням 

трансфертів з державного бюджету склали 67669,2 тис. грн., або 92,8 відсотка 

до плану дев’яти місяців   (72924,8 тис. грн.), в тому числі за головними 

розпорядниками коштів: 

- міська рада – 17141,5 тис. грн.; 

        - відділ освіти, молоді і спорту – 41659,4 тис. грн.; 

- відділ культури, туризму та релігій – 5999,2 тис. грн.; 

        - фінансове управління – 2869,2 тис. грн.. 

По міській раді на утримання доріг комунальної власності використано 

2360,8 тис. грн., апарату  управління -  8091,8 тис. грн., соціальне забезпечення 

-  1573,5 тис. грн., житлово-комунальне господарство – 2729,5 тис. грн., заходи 

із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій – 80,0 тис. грн., заходи з 

мобілізаційної підготовки - 9,4 тис. грн..      

          Найбільш питому вагу 61,6 відсотка у складі загального фонду міського 

бюджету становлять видатки на утримання установ відділу освіти молоді і 

спорту, з них 53,4 відсотка, або 22233,1 тис. грн. за рахунок коштів державного 

бюджету. На утримання 4-х дитячих садочків витрачено коштів в сумі 9434,5 

тис. грн. та 5-х загальноосвітніх шкіл – 25981,9 тис. грн.. 

            По відділ  культури, туризму та релігій  утримання шкіл естетичного 

виховання дітей становить 55,7 відсотка, або 3340,7 тис. грн.. 

           Фінансовим управління  передано іншу субвенцію районному бюджету  в 

сумі 461,9 тис. грн., Курянівському сільському бюджету – 110,0 тис. грн., 

обласному – 1000,0 тис. грн. на спів фінансування інвестиційного проекту – 



будівництво спортивного комплексу та субвенцію з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів – 185,0 тис. грн.. 

           Видатки  на  оплату праці працівникам бюджетних установ з нараху-

ваннями  на заробітну плату становили 50495,1 тис. грн., або 74,6 відсотка до 

загального обсягу. Заборгованості по виплаті заробітної плати немає. 

           Бюджетними установами за звітний період спожито енергоносіїв  та 

проведено розрахунків на суму 3927,1 тис. грн.. В цілому по відділу освіти за 

опалювальний період спожито тепла на суму 2793,1 тис. грн., залишок 

призначень до кінця року становить 1166,8 тис. грн., розрахункова незабезпе-

ченість  - 830,0 тис. грн.. 

             У звітному періоді рішеннями сесій спрямовано на видатки по 

загальному фонду вільний  залишок  бюджетних коштів міського бюджету 

3124,1 тис. грн. і 2061,6 тис. грн. за рахунок перевиконання дохідної частини 

бюджету,  з яких на  захищені статті спрямовано 426,0 тис. грн., або 8,2 

відсотки до розподіленої суми. На видатки спеціального фонду спрямовано 

200,1 тис. грн. вільного  залишку  бюджетних коштів спеціального фонду 

міського бюджету. 

    Видатки спеціального фонду міського склали 2091,3 тис. грн., або 27,3 

відсотка до річного плану (7653,6 тис. грн.), з них за рахунок коштів, 

отриманих як плата за послуги,  що надаються бюджетними установами – 560,3 

тис. грн., коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 207,0 тис. 

грн., за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на 

спеціальні видатки – 1323,9 тис. грн.  

  

    Начальник фінансового управління                           Марія КІЗИМА 
 
 

 

 

 

 

 

 


