
 

Україна  
Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 січня 2016 року        № 1248 
 
Про внесення на розгляд Бережанської міської 
ради проекту рішення «Про затвердження 
звіту про виконання міського бюджету за 2015 
рік».  
 
 

Керуючись п.п.1 п.«а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  на підставі власних повноважень, виконавчий комітет Бережанської міської 
ради, 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Прийняти до відома підсумки виконання міського бюджету за 2015 рік. 
2. Надати на затвердження сесії Бережанської міської ради звіт про виконання 

міського бюджету за 2015 рік  згідно з показниками, що додаються,  а саме: 
- дохідної частини міського бюджету в  сумі 18100720,03 грн. (вісімнадцять  

мільйонів сто тисяч сімсот двадцять  гривень 03 коп.), в тому числі: 
загального фонду –  у сумі 16064600,53 грн. (шістнадцять  мільйонів шістдесят 

чотири тисячі шістсот гривень  53 коп.);   
 спеціального фонду – у сумі 2036119,50   грн. (два мільйони тридцять шість 

гривень сто дев’ятнадцять гривень 50 коп.)   
(Додатки № 1, 2); 
- видаткової частини міського бюджету в сумі 19617833,58  грн. 

(дев’ятнадцять мільйонів шістсот сімнадцять тисяч вісімсот тридцять три гривні, 58 
коп.), в тому числі: 

загального фонду – у сумі 13955841  грн. (тринадцять мільйонів дев’ятсот  
п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот сорок одна   гривня, 38 коп.); 

спеціального фонду –  5661992,20  грн.(п’ять  мільйонів шістсот шістдесят одна 
гривня дев’ятсот дев’яносто дві гривні 20 коп.).  

(Додатки № 3, 4). 
3. Погодити та внести на розгляд Бережанської міської ради проект рішення  

«Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2015 рік» (додається). 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бойко М.І. 
 

 

 Міський  голова                      В.Я.  МУЗИЧКА  
  

                Тиманський О.С. 
                Ковалик С.Ф 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

«Про виконання міського бюджету за  2015 рік». 

 

За  2015 рік до міського бюджету надійшло доходів загального і 

спеціального фондів  у обсязі 18100720,03 гривень. 

Доходи загального фонду  бюджету  виконано на 16064600,53 грн., що 

складає 101,1 відсотка від уточненого плану на звітний період, у тому числі 

власні надходження – на 885605,55 грн. або 102,3 %. 

В розрізі надходжень доходи загального фонду становили: 

- податок на прибуток підприємств комунальної власності – 9389,03 грн., 

що складає 99,4% до за планової суми; 

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів – 382992,20  грн., при уточнених планових 

призначеннях 3859615 грн.., що складає 99,23% до плану.  

- місцеві податки і збори – поступило 4616002,56 грн., при планових 

призначеннях в сумі 44677,40 грн., що складає 103,3% , з них : податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 94998,46 грн.  при 

планових призначеннях 92756 грн., що становить 102,4% ; плата за землю 

– 1613931,45 грн.,  при планових призначеннях в сумі 1476105 грн. або 

109,3%, в т.ч. земельний податок з юридичних осіб – 369781,42 грн., при 

плані 336104 грн.. або 110 %; орендна плата з юридичних осіб – 857555  

грн., план 750000 грн., або 114,3 %; оренда плата з фізичних осіб – 

344941,94  грн., план 350000 грн., або 114,33 відсотка; земельний податок 

з фізичних осіб – 41693,10 грн., при плані 40000 грн., або 104,13 відсотка; 

- єдиний податок – надійшло 2852586,26 грн., при планових призначеннях  

2836130 грн.., або 100,8 % до плану, з них сплачено юридичними особами  

445369,56 грн., фізичними особами – 2381262,45 грн.; 

- екологічний податок – надійшло 8109,06 грн., при планових призначеннях  

7500 грн. або 108,1% до плану; 

- частина чистого прибутку комунальних підприємств – надійшло       

10858,02 грн., при планових призначеннях  7473 грн. або 145,3% до плану;  

- адміністративні штрафи – 6575 грн., що складає 100% до плану; 

- адміністративні збори та платежі – поступило 328406,79 грн., при 

планових призначеннях в 293077 грн. або 112,0%  до плану, в т.ч. плата за 

надання адміністративних послуг – 101035,22 грн.; 

- надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в 

комунальній власності  склали 180273,01 грн., при  планових 

призначеннях в сумі 164829 грн. або 109,4%; 

- державне мито –  поступило 47098,56 грн., при планових призначеннях 

30000 грн. або 157,71 %. 

Окрім вищевикладеного до загального фонду міського бюджету 

впродовж 2015 року  надійшло офіційних трансфертів у загальній сумі 

1011048,98 грн., в т.ч. стабілізаційної дотації – 705200 грн., субвенції з 

державного бюджету на проведення виборів – 305848,98 грн. субвенції з 



районного бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів 

65033348,98 грн. 

До спеціального фонду бюджету у звітному періоді надійшло 2036119,50 

грн., при планових призначеннях 2168651 грн., що складає 93,9% до плану. 

В розрізі надходжень: 

- власні надходження бюджетних установ (батьківська плата) становили  

395156,70 грн.,   що складає 82,6% до плану: 

- коштів від продажу комунального майна – 1416710, 58 грн. 

- коштів від продажу землі –  поступило 147840,33  грн. що складає 147,8% 

до плану: 

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища, внаслідок господарської 

діяльності 28978,96 грн., збір за забруднення навколишнього природного 

середовища – 1090,15 грн. 

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населено 

пункту скали 41698,80 грн., при планових призначеннях 150000, 00 грн. – 

27,8%. 

- Цільових фондів – 4644,75 грн. 

Видаткова частина міського бюджету за 2015 рік виконана в обсязі 

19617933,58 грн. при плані 20486413,89  грн. , що складає 95,1%. 

Видатки загального фонду міського бюджету виконані в обсязі  

13955841,38 грн., при плані в 14673411 грн., або 95,7 %. 

В розрізі галузей виконання становить. 

Дошкільні навчальні заклади освіти  за 2015 рік   профінансовано у сумі  

7860442,76 грн. при плані 7888240 грн., або 99,7 %..  

Апарат управління міської ради профінансовано в сумі  1586876,61 грн., 

при плані  2022967  грн., або 78,4%.  

Видатки на утримання централізованої бухгалтерії та витрат на її 

ліквідацію за , а також установ культури    склали 171600 грн.,  при плані 

171600 грн. або 100%. 

Видатки на соціальний захист населення – використано 75649,81 грн., при 

плані 84000 грн. або 80,5%. 

По  КФК 110104 « Видатки на заходи передбачені державними і місцевими 

програмами розвитку культури і мистецтв»  проведено видатки у сумі 54200 

грн. при плані 54200 грн. або 100%. Кошти використано  по програмі 

відзначення 640 річниці м. Бережани  та Дня незалежності. 

Видатки на благоустрій міста  склали 2532997,97 грн., при плані 2534384 

грн. або 99,95%,  з них МКП «Господар» -  1315488 грн., МКП «Благоустрій» -    

1060595,65 грн.., МКП «Добробут» - 156914,32 гривень. 

Видатки на ліквідацію комунальних підприємств «Житло», «Житло-

сервіс», «Комунгосп» склали 24836,94 грн., в т.ч. погашено заборгованість 

перед   Пенсійним фондом – 7456,45 грн., сплачено податки із штрафними 

санкціями – 17380,49 гривень. 

По затвердженим міським програмам на підтримку МДПІ направлено 

20000 грн., БАТІ – 9000 грн., на  підтримку спортивних – 4500 грн. 



Видатки за виконані роботи із землеустрою склали  11233,62 гривень, при 

плані 30000 грн. 

За звітний період роботи пов’язаних із ремонтом та утриманням міських  

доріг  міською радою профінансовано у загальній сумі  2840325,62  грн.. в т.ч. 

за рахунок коштів загального фонду – 1303872,62  грн., спеціального фонду – 

1536453 гривень,  з них: 

- Службу автомобільних доріг в Тернопільській області на проведення 

ремонтів доріг профінансовано на суму 2452541  грн. (із загального фонду 

– 826513,61  грн., спеціального фонду – 1457541 гривень), з яких 

використано  на поточні  ремонти  доріг  825613,51 грн., з них по вул. 

Привокзальна – 52909 грн., вул. Лепких – 130484грн., вул. Львівська – 

262687 грн.,        вул. І.Франка – 191362 грн.;  капітальний ремонт дороги 

по  вул. Руська – 963283 грн. 

- МКП «Господар» на утримання доріг профінансовано на загальну суму 

556271,18   грн., в т.ч. за рахунок загального фонду – 477359,18  грн., за 

рахунок спеціального фонду – 78912 гривень. 

Видатки спеціального фонду міського бюджету виконані в обсязі –  

5357341,25    грн., при плані 5880661  грн., або 91,1 %. 

В розрізі галузей кошти освоєні: 

По КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» капітальні видатки 

профінансовано   в сумі 944737,52  грн., або 96,6 % до планових призначень. Із 

вказаної суми 680480,52 грн. оплачено за капітальний ремонт приміщень 

дошкільних закладів, в т.ч. ДНЗ «Сонечко» - 309492,36 грн., ДНЗ «Ромашка» - 

370988,16 грн. На придбання  обладнання і предметів довгострокового 

користування використано  264257  грн., а саме придбано 7 комплектів меблів 

на суму 39390 грн.. 11 ліжок -  10780 грн.,  пральну машинку – 12897 грн., 

килими – 20913 грн., теплообчислювач 6735 грн., компютори та принтери – 

113710,15 грн., електром’ясорубку = 16500 грн. 

Придбано  обладнання і предметів довгострокового користування для 

потреб житлово-комунального господарства,    управління  міської ради на суму  

міської ради на загальну суму 790235  грн., а саме -  трактор Беларусь на суму 

459000 грн., комплект меблів для стадіону – 30000 грн.,  11 принтерів та  17 

комп’ютерів – 182860 грн.,  обладнання для дитячої лікарні – 7875 грн., меблі – 

96420 грн.,  

Проведено капітальний ремонт приміщення будинку культури «Просвіта» 

на суму  100699,60 грн. 

На капітальні видатки МКП «Добробут» профінансовано 386166 грн., в т.ч. 

-  по КФК 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарства»  4952411 

грн., з яких підприємством оплачено  за виконані роботи:  по капремонту 

водозабору 1-ї свердловини житлового масиву «Мікрон» - 187621,31 грн.,  

придбано насосні агрегати УЦВ – 35784 грн., перетворювачі частотнв – 

9744 грн., за динамічне очищення міської фекальної каналізації   – 

46232,40 грн.; за капремонт колонок-качалок – 179922,91 грн., придбано 

водо лічильників на арт свердловини на суму  30528 грн., оплачено за 

держекспетризу кошторисної документації з реконструкції очисних 



споруд – 1324,38 грн., експертизи арт свердловини – 2764,11 грн., 

капремонту колонок- качалок – 1320 грн. та реконструкції водопроводу до 

РЧВ 4580 грн.(КФК 150101). 

- по КФК   100302 «Комбінати комунальних підприємств» 25566 грн., з 

яких підприємством оплачено за виконані роботи по капітальному 

ремонту 2-х автомобілів  –  15866, 00 грн., за РРО – 9700 грн. 

Також, міською радою по КФК 100202 «Водопровідно-каналізаційне 

господарства» оплачено МКП «Добробут»  за роботи по капітальному ремонту 

міської водопровідної та каналізаційної мережі в сумі 1282515,66  гривень. 

По КФК 150101 «Капітальні вкладення» МКП «Господар» профінансовано 

на 335443,80  грн., з яких підприємством погашено заборгованість за виконані у 

2014 році роботи по капітальному ремонту липневої каналізації по вул. Лисенка 

у сумі 99724 грн.,   оплачено КП «Укрдбудсервіс» 202455 грн. за проектну 

документацію по будівництву спортивного комплексу по вул. І. Франка, 8 м. 

Бережани та за держбудекспертизу   проектної документації даного об’єкта 

оплачено 22267 грн. За держекспетризу кошторисної документації з 

реконструкції житлового будинку по вул.. Чорновола , 15  оплачено 10997,84 

грн. 

МКП «Господар»  по КФК 1100203 «Благоустрій міст, сіл та селищ»  на 

проведення капітального ремонту тротуару на пл.. Ринок профінансовано 

242168 грн., Також, за рахунок коштів, виділених на благоустрій міста, 

підприємством проведено поточний ремонт вбиралень на міському стадіоні на 

суму 91491 грн., поточний ремонт фасадів житлових  будинків по                    

вул. Б.Хмельницького, 5   на пл.. Ринок, 17 на суму 46626 грн. 

Н а видатки у сфері охорони навколишнього природного середовища МКП 

«Господар» профінансовано 32318 грн. - на роботи по очистці канав по вул. 

Січових Стрільців, вул.. Червона, вул. Лисенка в м. Бережани. 

На харчування дітей використано  410801,89 гривень. 

На 01.01.2016 залишок коштів загального фонду бюджету становив 

356717,80 грн., спеціального фонду складав 154470,85  грн., в т.ч. . 

На 01.01.2016 заборгованість становила: 

кредиторська – 8525,42 грн. по батьківській платі – 8525,42 грн. 

дебіторська  - 18940,73 грн., в т.ч. по розрахунках із страхування – 4337,25 

грн., по батьківській платі – 13964,41 грн. 

 

 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку 

 та фінансової звітності міської ради                                 С.Ф. КОВАЛИК 

 

 

 

 

 

 



 
Бе ре жа нс ьк а  м іс ьк а  рад а  

VІІ скликання 

ІІ сесія 

 (ІІ засідання) 

  

Р ІШЕННЯ  
 

від  29 січня 2016 року         № __ 

 

Про затвердження звіту про виконання 

міського бюджету за 2015 рік 

Керуючись ст.  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення 

виконавчого комітету від 25 січня 2016 року № 1248 «Про внесення на розгляд 

Бережанської міської ради проекту рішення «Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету за 2015 рік»», розглянувши пропозиції постійної 

комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва, та  заслухавши інформацію начальника відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головного бухгалтера 

міської ради ,  Бережанська міська рада 

 В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Затвердити звіт про виконання бюджету міста за  2015 рік по доходах в 

сумі 18100720,03 грн. (вісімнадцять  мільйонів сто тисяч сімсот двадцять  

гривень 03 коп.), в тому числі загального фонду –  у 16064600,53 грн. 

(шістнадцять  мільйонів шістдесят чотири тисячі шістсот гривень  53 коп.);  

сумі) спеціального фонду – у сумі  2036119,50   грн. (два мільйони тридцять 

шість гривень сто дев’ятнадцять гривень 50 коп.)  і по  видатках в сумі 

19617833,58  грн. (дев’ятнадцять мільйонів шістсот сімнадцять тисяч вісімсот 

тридцять три гривні, 58 коп.), в тому числі загального фонду – у  сумі 13955841  

грн. (тринадцять мільйонів дев’ятсот  п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот сорок одна   

гривня, 38 коп.), спеціального фонду –5661992,20  грн.(п’ять  мільйонів шістсот 

шістдесят одна гривня дев’ятсот дев’яносто дві гривні 20 коп.), згідно з 

додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6 (додаються). 

2. Прийняти до відома пояснювальну записку до звіту про виконання 

міського бюджету за  20145 рік (додаток № 7). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Бойко М.І. 

              Міський голова                   В.Я. МУЗИЧКА  

                      Ковалик С.Ф. 


