
 

 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від   26  квітня  2016 року                               № 41 

 

 

Про внесення на розгляд Бережанської 

міської ради проекту рішення «Про 

затвердження звіту про виконання 

міського бюджету за I квартал 2016 року».  

 

 

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. Надати на затвердження сесії Бережанської міської ради звіт про 

виконання міського бюджету за I квартал 2016 року згідно з показниками, що 

додаються,  а саме: 

- дохідної частини міського бюджету в  сумі 14160767,35 грн. 

(чотирнадцять  мільйонів сто шістдесят тисяч сімсот шістдесят сім  гривень     

35 коп.), в тому числі: 

загального фонду –  у сумі 13932059,55 грн. (тринадцять  мільйонів 

дев’ятсот тридцять дві тисячі п’ятдесят дев’ять  гривень  55 коп.);   

 спеціального фонду – у сумі 228707,80   грн. (двісті двадцять вісім тисяч 

сімсот сім гривень 80 коп.)   

- видаткової частини міського бюджету в сумі 11693948,52  грн. 

(одинадцять мільйонів шістсот дев’яносто три тисячі дев’ятсот сорок вісім 

гривень, 52 коп.), в тому числі: 

загального фонду – у сумі 11315078,63  грн. (одинадцять мільйонів триста 

п'ятнадцять  тисяч сімдесят вісім   гривень, 63 коп.); 

спеціального фонду –  378869,89 грн.(триста сімдесят вісім тисяч вісімсот 

шістдесят дев’ять гривень 89 коп.).  

(Звіт про виконання міського бюджету додається). 

 



2. Погодити та внести на розгляд Бережанської міської ради проект 

рішення  «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I 

квартал 2016 року» (додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

 

 

                Міський  голова                      В.Я.  МУЗИЧКА  
  
                   Кізима М.В. 

                  Тиманський О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

VІІ скликання 

Четверта сесія 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від      травня 2016 року          № __ 

 

Про затвердження звіту про виконання 

міського бюджету за I квартал 2016 

року 

Керуючись ст.  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

виконавчого комітету від 26 квітня 2016 року 41 «Про внесення на розгляд 

Бережанської міської ради проекту рішення «Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету за I квартал 2016 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  I квартал 2016 року:    

- по доходах в сумі 14160767,35 грн. (чотирнадцять  мільйонів сто 

шістдесят тисяч сімсот шістдесят сім  гривень 35 коп.), в тому числі: 

загального фонду –  у сумі 13932059,55 грн. (тринадцять  мільйонів 

дев’ятсот тридцять дві тисячі п’ятдесят дев’ять  гривень  55 коп.);   

 спеціального фонду – у сумі 228707,80   грн. (двісті двадцять вісім тисяч 

сімсот сім гривень 80 коп.)   

- по видатках в сумі 11693948,52  грн. (одинадцять мільйонів шістсот 

дев’яносто три тисячі дев’ятсот сорок вісім гривень, 52 коп.), в тому числі: 

загального фонду – у сумі 11315078,63  грн. (одинадцять мільйонів триста 

п'ятнадцять  тисяч сімдесят вісім   гривень, 63 коп.); 

спеціального фонду –  378869,89  грн.( триста сімдесят вісім тисяч вісімсот 

шістдесят дев’ять гривень 89 коп.).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

підприємництва. 

        Міський голова                                   В.Я. МУЗИЧКА  
                     Кізима М.В. 

 



Пояснююча записка  

«Про виконання міського бюджету за  I квартал 2016 рік». 

 

За  I квартал 2016 року  до міського бюджету надійшло доходів загального 

і спеціального фондів  у обсязі 14160767,35 грн. 

Доходи загального фонду  бюджету  становлять 13932059,55 грн., що 

складає 112,4 відсотка від уточненого плану на звітний період, у тому числі 

власні надходження – на 142921,07 грн. або 75,2 %. 

В розрізі надходжень доходи загального фонду становили: 

- податок на доходи фізичних осіб – 4170626,91 грн., що складає 139,0% до 

за планової суми, з них податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати- 3327143,12 грн. що становить 131,8 % до запланованої суми та 

податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення одержаного 

військовослужбовцями, що сплачується податковими агентами – 756279,9 

грн,що становить179,6%    ; 

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів – 1124086,58  грн., при уточнених планових 

призначеннях 1440000 грн.., що складає 78,1%    до плану.  

- місцеві податки і збори – поступило 1596371,59 грн., при планових 

призначеннях в сумі 931500 грн., що складає 171,4% , з них :  

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 21513,34 

грн.,  

 плата за землю – 735016,62 грн.,  в т.ч. земельний податок з юридичних 

осіб –291161,51 грн.,  орендна плата з юридичних осіб – 280977,73  грн.,  

оренда плата з фізичних осіб – 139850,05  грн., земельний податок з 

фізичних осіб  23027,33 грн; 

- єдиний податок – надійшло 840249,04 грн., при планових призначеннях  

524500,00 грн.., або 160,2 % до плану, з них сплачено юридичними 

особами  95806,64 грн., фізичними особами – 740138,31 грн.,єдиний 

податок з с/г товаровиробників- 4304,09 грн; 

-  адміністративні штрафи – 391,00 грн., що складає -19,6% до плану; 

- адміністративні збори та платежі – поступило 83685,87 грн., при планових 

призначеннях в 80000 грн. або 104,6%  до плану, в т.ч. плата за надання 

адміністративних послуг – 23661,2 грн.; 

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

комунальній власності  склали 41963,61  грн., при  планових призначеннях 

в сумі 44000 грн. або 95,4; 

- державне мито –  поступило 18061,11 грн., при планових призначеннях 

12000 грн. або 150,5 %. 

Крім цього, до загального фонду міського бюджету за І квартал  2016 

року  надійшло офіційних трансфертів у загальній сумі 6941800 грн., в т.ч. 

базової дотації 510300 грн., медичної субвенції – 3040300 грн. та освітньої 

субвенції – 3391200 грн. 



До спеціального фонду бюджету у звітному періоді надійшло 228707,8 

грн., при планових призначеннях 480900 грн., що складає 47,6% до плану. 

В розрізі надходжень: 

- власні надходження бюджетних установ  становили  142921,07 грн.,   що 

складає 75,2% до плану: 

- коштів від продажу землі –  поступило 79132,15  грн. що складає 79,1% до 

плану: 

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища, внаслідок господарської 

діяльності 642,5 грн., збір за забруднення навколишнього природного 

середовища – 3219,46 грн. 

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населено 

пункту скали 2792,62 грн.,  

 

Видаткова частина міського бюджету за 2016 рік виконана в обсязі 

14160767,35 грн. при плані на вказаний період 13025280,0  грн. , що складає 

91,0%. 

Видатки загального фонду міського бюджету виконані в обсязі  

11486439,23 при плані на вказаний період  13025280,0 грн., або 88,2 %. 

В розрізі галузей виконання міського бюджету за I квартал 2016 року 

складає: 

- Органи місцевого самоврядування  - 688334,53 грн. 

- Дошкільні навчальні заклади освіти – 1752848,07 грн. 

- Загальноосвітні школи – 3709583,67 грн. 

- Позашкільні заклади освіти -396520,76 грн. 

- Методична робота та централізована бухгалтерія відділу освіти -

183137,36 грн. 

- Інші заклади освіти та допомога дитині сироті, позбавленій батьківського 

піклування, якій виповнюється 18 років – 93178,05 грн. 

- Утримання та навчально - тренувальна робота дитячо-юнацької 

спортивної школи – 137454,38 грн. 

- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян 

- 3510,0 грн. 

- Видатки на музей книги – 69415,79 грн. 

       - Клуби та будинки культури – 76407,59 грн. 

       - Школи естетичного виховання дітей та інші культурно-освітні заклади  – 

584891,53 грн. 

- Видатки на соціальний захист населення – 15857,50 грн. 

- Водопровідно-каналізаційне господарство – 60000,0 грн. 

- Благоустрій міст, сіл, селищ – 530000,0 грн. з них МКП «Господар» -  

290000 грн., МКП «Благоустрій» -    210000 грн.., МКП «Добробут» - 30000 

гривень. 

- Видатки на проведення робіт, пов’язаних із ремонтом та утриманням 

міських  доріг – 140000,0 грн. 



- Субвенція державному бюджету та інша субвенція районному 

бюджету(медична субвенція з державного бюджету) – 3045300,0 грн. 

 

Видатки спеціального фонду міського бюджету виконані в обсязі –  

287045,0  грн., при плані на вказаний період 1282225,0  грн., або 22,0 %. 

В розрізі галузей кошти освоєні: 

- Придбано  обладнання і предмети довгострокового користування для 

управління  міської ради на суму  241385,0 грн., а саме придбання офісних 

меблів та комп’ютерної техніки. 

- Проведено капітальний ремонт приміщення будинку культури «Просвіта» 

на суму  40900,0 грн. 

На 01.04.2016р. кредиторська  заборгованість становить: 1138635,79 грн. 

по загальноосвітніх школах  в тому числі по оплаті енергоносіїв в сумі 

897812,24 грн. 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління                             М.В.КІЗИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


