
                                         

З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А
Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь К А  О БЛ АС Т Ь

     В И КО Н А ВЧ И Й  КО М І Т Е Т

      РІШЕННЯ

від 16.07.2021 року №186 
                                   

Про схвалення звіту про 
виконання  міського
бюджету за перше півріччя 2021 року

 Заслухавши  начальника  фінансового  управління  Збараької  міської  ради,  яка  повідомила
наступне. За І півріччя 2021 року міський бюджет за власними доходами загального фонду
виконаний на 118 відсотків,  при плані  61 199 364 гривень фактично одержано 72 222 768
гривень,  понад  план  надійшло  11 023  404  гривні.  Плани  доходів  перевиконані  за  всіма
платежами, крім: податку на прибуток, до плану не надійшло 5 402 гривні; акцизного податку
з ввезених підакцизних товарів, який не надійшов до плану в сумі 68 632 гривні; орендної
плати за користування комунальним майном в сумі     45 186 гривень; держмита -  4 636
гривень;  інших  надходжень –  20 700 гривень.  Надходження  податку та  збору на  доходи
фізичних осіб склали  37 746 036 гривень (у структурі доходів загального фонду питома вага
даного  платежу  становить  52,3  відсотки),  єдиного  податку  -  11 308  884  гривень,  рентної
плати  за  використання  природних  ресурсів  –  6 590  803  гривень,  плати  за  надання
адміністративних  послуг  –  1 500 869  гривень.  Спеціальний  фонд  міського  бюджету  за
доходами виконано на  2 173 429 гривень при плані 2 242 902 гривні, виконання складає 96,9
відсотків. Найбільшу частку (85,1%) в спецфонді становлять власні надходження бюджетних
установ, які надійшли в сумі 1 850 299 гривень. Екологічний податок та грошові стягнення за
шкоду,  заподіяну  порушенням  законодавства  про  охорону  навколишнього  природного
середовища  поступили  в  сумі  64 993  гривні,  кошти  від  відшкодування  втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 18 138 гривень. У фонд розвитку
громади  надійшли  кошти  від  продажу  землі  в  сумі  240 000  гривень.  З  державного  та
обласного  бюджетів  у  міський  бюджет  надійшло   83 597  193  гривень  міжбюджетних
трансфертів, із них базової дотації – 16 204 800 гривень, додаткової дотації на здійснення
переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 1 919 400 гривень,
освітньої субвенції – 62 980 300 гривень, субвенції на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами – 179 400 гривень, іншої субвенції з обласного бюджету –
86  073  гривні,  субвенції  на  здійснення  підтримки  окремих  закладів  та  заходів  у  системі
охорони здоров’я  (на  придбання  інсуліну)  –  1  360 000  гривень,   субвенції  на  здійснення
переданих видатків у сфері освіти – 867 220 гривень. Видатки  загального фонду міського
бюджету  з  урахуванням трансфертів,  одержаних  з  державного  та  обласного  бюджетів,  за
перший квартал 2021 року становлять  157 085 535   гривень при плані 183 386 999 гривні,
фінансування  становить 85,7 відсотків до плану. Видатки  спеціального фонду становлять
6 051 459   гривень при плані 20 787 574 гривні, фінансування  становить 29,1 відсотків до
плану.  Із  загального фонду міського бюджету установами освіти використано 103 007 725
гривень  бюджетних  коштів,  закладами  охорони  здоров'я  –  4 331  575  гривень,  центрами
соціального захисту – 8 136 714 гривень, закладами культури і мистецтва – 7 393 392  гривні,
установами  фізичної  культури  та  спорту  –  1 799  564  гривень,  органами  місцевого



самоврядування — 24 675 065 гривень,  підприємствами житлово-комунального господарства
— 6 093 393 гривні. 
Найбільшу питому вагу в структурі видатків міського бюджету  становлять видатки на освіту
– 65,6 %,  забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування – 15,7 %, видатки на
житлово – комунальне господарство – 3,8 %, культуру і мистецтво – 4,7 %, соціальний захист
та соціальне забезпечення – 5,1 %.  Решта видатків не перевищили 5,1 % бюджету громади за
звітний  період.  На   оплату  праці  працівників  бюджетних  установ  з  нарахуваннями
використано 108 572 490 гривень (92,3 % до плану), на оплату за спожиті енергоносії  - 8 992
737  гривень (82,8 % до плану), для придбання продуктів харчування –  1 014 591  (47,7 %),.
Станом  на  01.07.2021  року  заборгованості  з  виплати  заробітної  плати  працівникам
бюджетних установ, комунальні послуги та спожиті енергоносії немає.
  Розглянувши підсумки виконання міського бюджету за перше півріччя 2021 року та з метою
забезпечення  виконання  його  до  кінця  року,керуючись  Бюджетним  кодексом  України,
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”виконавчий комітет 

                                                       ВИРІШИВ:

1. Схвалити звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя 2021 року згідно з
додатком.

2. Фінансовому управлінню Збаразької міської ради:
1) подати звіт у встановленому порядку на розгляд та затвердження сесії Збаразької

міської ради;
2) забезпечити ефективний розподіл додаткового ресурсу міського бюджету (вільних

залишків  коштів  та  коштів,  одержаних  від  перевиконання  дохідної  частини  бюджету)  у
першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та здійснення розрахунків за
комунальні  послуги  та  спожиті  енергоносії,  не  допускаючи  будь-якої  простроченої
заборгованості за захищеними статтями видатків;

3) здійснити комплексний аналіз динаміки надходження коштів до бюджету у розрізі
всіх  дохідних  джерел,  та  на  основі  оцінки  реальності  і  обґрунтованості  затверджених
показників на 2021 рік, забезпечити їх оптимальне коригування.
         3. Робочій групі з питань надходження до місцевого бюджету:  
         - активізувати претензійно-позовну роботу з ліквідації заборгованості із сплати податків
і зборів та роботу з платниками податків з викриття схем ухилення від сплати платежів до
бюджету;
 -  посилити  контроль  за  реалізацією  підакцизних  товарів;  сплатою  податку  на  доходи
фізичних  осіб  за  оренду  земель  сільськогосподарського  виробництва  по  вартості
сільськогосподарської продукції за ринковими цінами. 

4. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:
1)  забезпечити здійснення детальних розрахунків  потреби в  коштах  з  визначенням

структури фонду оплати праці, який не забезпечується плановими призначеннями, та подати
їх  фінансовому  управлінню  з  метою  недопущення  виникнення  заборгованості  із  виплати
заробітної плати працівникам бюджетних установ;

2)  з  метою уникнення  зайвих  витрат  бюджетних  коштів  на  утримання  бюджетних
установ,  розробити  план  з  оптимізації  мережі  підпорядкованих  установ  їх  штатів  та
контингентів, в тому числі шляхом реорганізації та перепрофілювання;

3) підвищити ефективність роботи з виконання затверджених заходів щодо економії
бюджетних  коштів  з  урахуванням  необхідності  недопущення  незабезпеченості  коштами
видатків з оплати праці працівників та оплати за комунальні послуги і спожиті енергоносії та
можливостей бюджету;

4)  забезпечити  здійснення  постійного  аналізу  та  контролю  стану  дебіторської  і
кредиторської заборгованості, своєчасно вживати заходи для її недопущення;



5) забезпечити максимально ефективне використання бюджетних коштів,  здійснювати
аналіз  стану фінансової  дисципліни  в  бюджетних  установах  та  не  допускати  бюджетних
порушень у процесі виконання бюджету.

       
Збаразький міський голова                                         Р.С.Полікровський
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