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За дев’ять місяців 2021 року міський бюджет за власними доходами 

загального фонду виконаний на 101,8 %, при плані 115 444 621 гривень 

фактично одержано 117 499 429  гривень, понад план надійшло  2 054 808 

гривень. 

У структурі доходів загального фонду найбільшу питому вагу становить  

податок та збір на доходи фізичних осіб (53,1%), який надійшов в сумі 

61 347 463 гривні, єдиний  податок (14,7%), поступлення якого становлять 

17 292 872 гривні, рентна плата за використання природних ресурсів (9,6%), 

надходження  - 11 330 354 гривні. 

Плани доходів перевиконані за всіма платежами, крім: податку на 

прибуток, до плану не надійшло 15 849 гривень, акцизного податку з 

вироблених та ввезених підакцизних товарів, недонадходження до плану 

становлять  1 534 975 гривень, держмита – 8 242 гривні, інших  надходжень – 

105 946 гривень. 

Крім власних доходів у бюджет громади з державного та обласного 

бюджетів надійшло 117 750 486 гривень міжбюджетних трансфертів, із них: 

базової дотації – 24 307 200 гривень, додаткової дотації на здійснення 

переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 2 879 100 

гривень, освітньої субвенції – 80 096 300 гривень, субвенції на: здійснення 

переданих видатків у сфері освіти – 1 102 920 гривень, надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами – 243 500 гривень,  

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 

(на придбання інсуліну) – 2 102 800 гривень,  реалізацію програм "Спроможна 

школа" - 361 700 гривень, "Нова українська школа" - 2 302 700 гривень, виплату  

грошової компенсації для отримання жилих приміщень – 620 447 гривень, на 

розвиток мережі центрів надання адмінпослуг – 3 513 620 гривень, на 
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реалізацію доступу до Інтернету у сільській місцевості – 88 000 гривень, іншої 

субвенції з обласного бюджету – 132 199 гривень. 

 Спеціальний фонд міського бюджету за доходами виконано на  3 620 731 

гривню при плані 2 926 511 гривень, виконання складає 123,7 %. Найбільшу 

частку (67,2%) в спецфонді становлять власні надходження бюджетних 

установ, які надійшли в сумі 2 434 199 гривень. Екологічний податок та 

грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища поступили в сумі 81 366 гривень, 

кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва – 58 777 гривень. У фонд розвитку громади надійшли кошти від 

продажу землі в сумі 1 045 646 гривень. 

Видатки  загального фонду міського бюджету з урахуванням трансфертів, 

одержаних з державного та обласного бюджетів, за дев’ять місяців 2021 року 

становлять  224 151 537,02  гривень при плані 249 174 237,5 гривень, 

фінансування  становить 90 відсотків до плану. Видатки  спеціального фонду 

становлять  8 764 123,8  гривень при плані 25 959 644 гривні, фінансування  

становить 33,8 відсотків до плану. 

Із загального фонду міського бюджету установами освіти використано 

137 861 612,09  гривень бюджетних коштів, закладами охорони здоров'я –       

6 209 191,09 гривень, центрами соціального захисту – 12 787 095,6 гривень, 

закладами культури і мистецтва – 11 966 139,64  гривні, установами фізичної 

культури та спорту – 2 526 612,39 гривень, органами місцевого самоврядування 

— 38 529 813,31 гривень,  підприємствами житлово-комунального господарства 

— 10 605 129,15 гривень.  

Найбільшу питому вагу в структурі видатків міського бюджету  

становлять видатки на освіту – 61,5 %,  забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування – 17,2 %, соціальний захист та соціальне 

забезпечення – 5,7 %, культуру і мистецтво – 5,3 %, видатки на житлово – 

комунальне господарство – 4,7 %, охорону  здоров’я – 2,7 % .  Решта видатків 

не перевищили 2,9 % бюджету громади за звітний період. 

Станом на 01.10.2021 року заборгованості з виплати заробітної плати 

працівникам бюджетних установ немає, управлінням освіти допущено 

заборгованість за спожиту електроенергію в сумі  1197 гривень. 

Розглянувши підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2021 

року та з метою забезпечення виконання його до кінця року, відповідно до 

пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” та статей 78, 80 Бюджетного кодексу України:  
 

1. Схвалити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2021 року 

згідно з додатком. 

 

2. Фінансовому управлінню: 
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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 здійснювати оптимізацію 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. 
        

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунальної власності 


