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                     РІШЕННЯ          ПРОЕКТ  
 

від                       2020 року            №   
 

                   Про затвердження звіту про виконання  

бюджету Бережанської міської 

територіальної громади за 9 місяців  

2020 року 

 Керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

рішення виконавчого комітету від 30 жовтня 2020 року №1349  «Про внесення 

на розгляд сесії Бережанської міської ради проєкту рішення «Про 

затвердження звіту про виконання бюджету Бережанської міської 

територіальної громади за 9 місяців 2020 року», розглянувши пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва, та  заслухавши інформацію начальника 

фінансово-економічного відділу,  Бережанська міська рада 

 

   В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Бережанської міської 

територіальної громади за 9 місяців 2020 року з такими показниками: 

- дохідної частини міського бюджету в  сумі  87242961,97 грн. (вісімдесят 

сім мільйонів двісті сорок дві тисячі дев’ятсот шістдесят одна гривня 97 коп.), в 

тому числі: 

загального фонду –  у сумі 85395018,24 грн. (вісімдесят п’ять мільйонів 

триста дев’яносто п’ять тисяч вісімнадцять гривень 24 коп.);   

 спеціального фонду – у сумі 1847943,73 грн. (один мільйон вісімсот сорок 

сім тисяч дев’ятсот сорок три гривні 73 коп.).   

- видаткової частини міського бюджету в сумі 79858892,64 грн. 

(сімдесят дев’ять мільйонів вісімсот п’ятдесят вісім тисяч вісімсот дев’яносто 

дві гривні 64 коп.), в тому числі: 

загального фонду – у сумі 77747898,24 грн. (сімдесят сім мільйонів сімсот 

сорок сім тисяч вісімсот дев’яносто вісім гривень 24 коп.);   



спеціального фонду – у сумі 2110994,4 грн. (два мільйони сто десять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто чотири гривні 40 коп.). 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

 

 

    Міський голова                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Довідка 

 про виконання бюджету Бережанської міської територіальної громади за 

9 місяців 2020 року 

        Міський бюджет за 9 місяців 2020 року виконаний по доходах в сумі 

87242,9 тис.грн., в тому числі загального фонду в сумі 85395,0 тис.грн. та 

спеціального фонду в сумі 1847,9  тис.грн.; по видатках в сумі 79858,9 

тис.грн., в тому числі загального фонду в сумі 77747,9 тис.грн. та спеціального 

фонду в сумі 2111,0 тис.грн. (з них: з платних послуг – 270,4 тис. грн., з 

благодійних внесків – 45,3 тис. грн., бюджет розвитку – 1795,3 тис. грн.). 

       Із загальної суми доходів загального фонду міського бюджету за 9 місяців 

2020 року надійшло власних доходів  46122,2 тис. грн., трансфертів з інших 

бюджетів в сумі - 39272,8 тис. грн. План власних надходжень міського бюджету 

за 9 місяців 2020 року виконано на 97,86  відсотка (при плані 47132,9 тис. грн. 

надійшло 46122,2 тис. грн.), або на 1010,7 тис. грн. менше планових призначень 

на відповідний період. 

       Основними  джерелами надходжень до міського бюджету є: 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, питома вага 

якого в загальних надходженнях без трансфертів складає 63,1 відсотків. За 

звітній період надійшло 29092,8 тис.грн. (101,1%), або на 326,8 тис.грн. більше 

плану.  

-  внутрішні податки на товари та послуги виконано на 93,0 %, при  

плані поступлень 4605,0 тис.грн. надійшло 4281,1 тис.грн. в тому числі: 

 акцизний  податок  з вироблених в Україні підакцизних товарів 

виконаний на 105,6 %, при уточненому плані поступлень 710,0 тис.грн. 

надійшло 749,9 тис.грн.; 

  акцизний  податок  з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів виконаний на 91,8 %, при плані поступлень 2855,0 

тис.грн. надійшло 2621,8 тис.грн.;  

  акцизний  податок  з реалізації суб’єктами господарювання 

підакцизних товарів виконаний на 87,4%, при плані поступлень 1040,0 

тис.грн. надійшло 909,4 тис.грн.,  

- місцеві податки виконано на 97,6 відсотків, при плані поступлень   

11375,5 тис.грн. надійшло 11104,2 тис.грн. в тому числі: 

 від плати за землю при плані поступлень 3670,0 тис.грн., надійшло 

3611,7 тис.грн., що становить 98,4 відсотків до планових показників; 

 від податку на нерухоме майно надійшло 689,9 тис.грн., при плані 

776,5 тис.грн.. 

  єдиний податок виконано на 98,1 відсотки, при плані -  6929,0 

тис.грн. надійшло 6802,6 тис.грн.  

До спеціального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних 

трансфертів)  за звітний період надійшло 1847,9 тис. грн.,  що становить 47,3 



відсотка до планових показників, з них власні надходження бюджетних установ 

в сумі 366,0 тис. грн.  

        Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів 

з державного бюджету склали  77747,9 тис. грн., або 89,5 відсотка до плану 

звітного періоду (86832,1 тис. грн.) 

      Найбільша питома вага видатків – 55,7 відсотків від загального обсягу 

видатків припадає на відділ освіти, молоді і спорту міської ради, а саме 43308,3 

тис. грн. З них на  загальноосвітні заклади освіти – 27111,9 тис. грн., дошкільну 

освіту – 9746,9 тис. грн., позашкільна освіта – 2003,6 тис. грн., і інші. 

   Із загального фонду міського бюджету профінансовано також: 

 КП «Господар»:  на організацію благоустрою міста  – 4971,8 тис. грн. та 

на утримання доріг – 1807,8 тис. грн.,  

 КП  «Добробут» - 240,0 тис. грн., 

  територіальний центр – 1336,0 тис. грн. 

  будівництво спортивного комплексу – 2000,0 тис. грн.,         

 передано районному бюджету: медичну субвенцію в сумі 1296,0 тис. грн., 

іншу субвенцію в сумі 1384,7 тис. грн. (з них на охорону здоров’я – 

1145,0 тис. грн.), 

 передано державному бюджету - 210,0 тис. грн., 

  відділ  культури, туризму та релігій – 6547,2 тис. грн., з них на школи 

естетичного виховання дітей – 3810,2 тис. грн. 

 

        Бюджетними установами спожито енергоносіїв та проведено розрахунків 

на суму 2405,2 тис. грн., що на 1521,9 тис. грн. менше відповідного періоду 

минулого року. 

         За рахунок вільного залишку коштів міського бюджету по загальному 

фонду, який на початок року складав  5252,1 тис. грн., розподілено 3741,5 тис. 

грн. ( 3741,5 тис. грн. - з основного рахунку, 475,0 тис. грн. – субвенцій ні 

кошти), з яких з основного рахунку на поточні видатки – 2699,5 тис. грн., 

капітальні видатки (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку) – 1042,0 тис. грн. 

        Видатки спеціального фонду міського склали 2111,0 тис. грн., з них за 

рахунок власних надходжень бюджетних установ склали – 270,4 тис. грн., за 

рахунок благодійних внесків – 45,3 тис. грн. та видатки розвитку – 1795,3 тис. 

грн. Найбільша питома вага видатків спеціального фонду припадає на відділ 

освіти, молоді і спорту міської ради, а саме 1049,3 тис. грн. З них на  

загальноосвітні заклади освіти – 598,7 тис. грн.  

Значна частина видатків спеціального фонду спрямована для КП 

«Добробут» в сумі 361,3 тис. грн. для ремонту водопровідно-каналізаційної 

системи. 

       У додатку до звіту про виконання бюджету Бережанської міської 

територіальної громади за 9 місяців 2020 року детально відображено видатки за 

напрямками їх спрямування та узагальнені дані по доходах міського бюджету.  

 

Начальник  фінансово-економічного відділу                Лідія КОСТЕЦЬКА 

 


