
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  23  січня 2018  року        № 452 

 
Про внесення на розгляд сесії 

Бережанської міської ради проекту 

рішення «Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету за 2017 
рік»  

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 2017 рік взяти до відома та 

подати на затвердження сесії Бережанської міської ради з показниками, що 

додаються,  а саме: 

- дохідної частини міського бюджету в  сумі  96582510,62  грн. 

(дев’яносто шість мільйонів п’ятсот вісімдесят дві тисячі п’ятсот десять  гривень 

62 коп.), в тому числі: 

загального фонду –  у сумі  93359797,20 грн. (дев’яносто три мільйони 

триста п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот дев’яносто сім гривень 20 коп.);   

 спеціального фонду – у сумі 3222713,42 грн. (три мільйони двісті двадцять 

дві тисячі сімсот тринадцять гривень 42 коп.)   

- видаткової частини міського бюджету в сумі 94600822,06 грн. 

(дев’яносто чотири мільйони шістсот тисяч вісімсот двісті дві гривні 06 коп.), в 

тому числі: 

загального фонду – у сумі 88783795,23 грн. (вісімдесят вісім мільйонів 

сімсот вісімдесят три тисячі сімсот дев’яносто п’ять гривень 23 коп.); 

спеціального фонду –  5817026,83 грн. (п’ять мільйонів вісімсот сімнадцять 

тисяч двадцять шість гривень 83 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 2017 рік» 

(додається). 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІI скликання 

ХІІІ сесія 

 

РІШЕННЯ  
 

від 25 січня  2018 року                  №   

Про затвердження звіту про виконання 

міського бюджету за 2017 рік 

 Керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

рішення виконавчого комітету від 23 січня 2018 року № 452  «Про внесення на 

розгляд сесії Бережанської міської ради проекту рішення «Про затвердження 

звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік», 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 2017 рік:    

- дохідної частини міського бюджету в  сумі  96582510,62  грн. 

(дев’яносто шість мільйонів п’ятсот вісімдесят дві тисячі п’ятсот десять  гривень 

62 коп.), в тому числі: 

загального фонду –  у сумі  93359797,20 грн. (дев’яносто три мільйони 

триста п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот дев’яносто сім гривень 20 коп.);   

 спеціального фонду – у сумі 3222713,42 грн. (три мільйони двісті двадцять 

дві тисячі сімсот тринадцять гривень 42 коп.)   

- видаткової частини міського бюджету в сумі 94600822,06 грн. 

(дев’яносто чотири мільйони шістсот тисяч вісімсот двісті дві гривні 06 коп.), в 

тому числі: 

загального фонду – у сумі 88783795,23 грн. (вісімдесят вісім мільйонів 

сімсот вісімдесят три тисячі сімсот дев’яносто п’ять гривень 23 коп.); 

спеціального фонду –  5817026,83 грн. (п’ять мільйонів вісімсот сімнадцять 

тисяч двадцять шість гривень 83 коп.).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

підприємництва. 

  Міський голова                                              МУЗИЧКА  В.Я. 



Довідка 

 про виконання міського бюджету 

за 2017 року 

 
       До загального фонду міського бюджету  за 2017 рік надійшло 93359,8 тис. 

грн.  з них власних доходів  48863,3 тис. грн., базової дотації 2343,1 тис. грн. та  

субвенцій з державного бюджету - 42153,3 тис. грн. 

        План власних надходжень міського бюджету за 2017 рік  виконано на   

105,1 відсотка (при плані 46492,3,1 тис. грн. надійшло 48863,3 тис. грн.), або на 

2370,9 тис. грн. більше. У порівнянні з відповідним періодом 2016 року 

досягнуто приріст надходжень в обсязі 14718,4 тис. грн.. 

         Основним наповнюючим джерелом доходів є податок та збір на доходи 

фізичних осіб, питома вага якого в  загальних надходженнях складає 61,6 

відсотка. За 2017 рік  надійшло 30096,2 тис. грн.(105,6 відсотка), або на 1608,6 

тис. грн. більше плану та 9741,6 тис. грн. – відповідного періоду 2016 року . 

         Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 11,7 

тис. грн. або на 8,5 тис. грн. більше відповідного періоду 2016 року . 

        Внутрішні податки на товари та послуги виконано на 100,1 відсотка за 

рахунок надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (пального) в сумі 972,9 тис. грн., акцизного податку з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів (пального) -  3758,6 тис. грн. та 

акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів ( тютюнові вироби і алкоголь) – 1471,6 тис. грн.. 

         Місцеві податки виконано на 104,1 відсотка, або надійшло до бюджету 

10115,9  тис. грн., що на 2830,3 тис. грн. більше відповідного періоду минулого 

року. 

            План  неподаткових надходжень виконано на 111,64 відсотка , або при 

плані 2106,8 тис. грн. фактично надійшло 2352,1 тис. грн. або на 1596,2 тис. грн. 

більше відповідного періоду 2016 року. 

         До спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік  надійшло 2056,7 тис. 

грн., що становить 95,6 відсотка до плану, в тому числі 869,9 тис. грн.(111,2 

відсотка) власні надходження бюджетних установ. 

         Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів з 

державного бюджету склали 88783,8 тис. грн., або 97,2 відсотка до річного 

плану (91347,1 тис. грн.) 

          Із загального фонду міського бюджету профінансовано на: 

      -  міську раду  – 17022,3 тис. грн., з них апарат міської ради -7729,1 тис. грн., 

житлово-комунальне господарство – 5760,4 тис. грн.(КП «Господар» та 

«Добробут»),  утримання та розвиток інфраструктури доріг – 1873,8 тис. грн., 

територіальний центр – 1184,6 тис. грн., 

     -  відділ освіти, молоді і спорту спрямовано 46505,3 тис. грн., з них фізичну 

культуру і спорт – 1192,8 тис. грн.; 

    -  відділ  культури, туризму та релігій – 5896,1 тис. грн., з них на школи 

естетичного виховання дітей – 3338,6 тис. грн.; 



    -  фінансове управління – 19360,1 тис. грн., з них апарат фінансового 

управління – 1072,2 тис. грн., передано районному бюджету медичну та іншу 

субвенції на суми 16373,6  і  1764,3 тис. грн. відповідно та передано державному 

бюджету -150,0 тис. грн. 

       Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду склали 

59,0 відсотків загального обсягу або 52403,6 тис. грн. з них на освіту – 38529,3 

тис. грн. (з врахуванням освітньої субвенції та субвенції на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами), культуру і мистецтво – 

5362,6 тис. грн., міську раду і фінуправління – 8511,6 тис. грн.,   

           Бюджетними установами спожито енергоносіїв та  проведено розра-

хунків  на суму 4426,7 тис. грн.. 

            За рахунок вільного залишку коштів міського бюджету по загальному 

фонду, який на початок року складав 5611,9 тис. грн., розподілено 5583,8 тис. 

грн.( 99,5 відсотків), з яких на  заробітну плату з нарахуванням спрямовано 137,2 

тис. грн., або 2,5 відсотка до розподіленої суми, на оплату комунальних послуг 

та енергоносіїв – 4,0 тис. грн.(0,1 відсотка), інші поточні видатки – 2587,9 тис. 

грн. (46,3 відсотка) і капітальні видатки (кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку) – 2523,7 тис. грн.( 45,2 відсотка) та 

трансферти органам місцевого самоврядування 331,0 тис грн. ( 5,9 відсотка) 

(передано районному бюджету та  обласному бюджету). 

 За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського 

бюджету розподілено  коштів в сумі 7305,5 тис. грн. з яких на  заробітну плату з 

нарахуванням спрямовано 649,2 тис. грн. (8,9 відсотка),  інші поточні видатки – 

5657,6 тис. грн. або 77,4 відсотка до розподіленої суми та капітальні видатки 

(кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) – 

998,7 тис. грн.( 13,7 відсотка). 

        Видатки спеціального фонду міського склали 5817,0 тис. грн., або 65,5 

відсотка до річного плану (8875,9 тис. грн.), з них платні послуги бюджетних 

установ склали - 738,0 тис. грн.  Із спеціального фонду міського бюджету на 

освіту, із врахуванням субвенції на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій,  спрямовано 1366,0 тис. грн., 

культуру і мистецтво – 188,2 тис. грн., міську раду – 3412,5 тис. грн., з них на 

територіальний центр – 18,0 тис. грн., житлово-комунальне господарство – 

2628,6 тис. грн. 

 

 

    Начальник фінансового управління                           М.В. Кізима 
 


