
 

 

 

                                                                                                

 
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т  

РІШЕННЯ 

 
від 28 січня 2022 року №01 

                                             
 Про виконання  міського 

 бюджету за 2021 рік 

 
   За 2021 рік дохідна частина загального фонду бюджету Збаразької міської територіальної 

громади склала 329 050 905 гривень, власні доходи становили 51,6 % надходжень в бюджет 

громади, міжбюджетні трансферти з державного бюджету – 44,8 %, з місцевих бюджетів – 

3,6 %. 

      Бюджет громади за власними доходами виконаний на 100 %, при плані 169 608 305 

гривень фактично одержано 169 681 644 гривні, понад план надійшло  73 339 гривень. 

У структурі доходів загального фонду найбільшу питому вагу становить  податок на доходи 

фізичних осіб (52,4%), який надійшов в сумі 88 897 978 гривень, єдиний  податок (15,5%), 

поступлення якого становлять 26 334 801 гривню, рентна плата за використання природних 

ресурсів (9,3%), надходження якої  - 15 794 379 гривень. 

     Видатки  загального фонду міського бюджету з урахуванням трансфертів, одержаних з 

державного та місцевих бюджетів, за 2021 рік становлять      316 584 251  гривню при плані 

323 669 774  гривні, фінансування  становить 97,8 відсотків до плану. Видатки  спеціального 

фонду становлять 30 471 165 гривень при плані 33 224 491 гривні, фінансування  становить 

91,7 відсотків до плану. 

      Найбільшу питому вагу в структурі видатків міського бюджету  становлять видатки на 

освіту – 61,6 %.  Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування займає 15,7 %, 

соціальний захист та соціальне забезпечення – 5,5 %, культура і мистецтво – 5,3 %, видатки 

на житлово – комунальне господарство – 5,1 %, охорону  здоров’я – 2,9 % . 

     Станом на 01.01.2022 року кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати 

працівникам бюджетних установ та інших статей видатків немає. 

Розглянувши підсумки виконання міського бюджету за 2021 рік, керуючись  Законом 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет  

 

                                                    ВИРІШИВ: 

1. Схвалити звіт про виконання міського бюджету за 2021 рік згідно з додатком: 

за доходами в загальній сумі 336 226 766,78 гривень, в тому числі: 

- загального фонду в сумі 329 050 905,19 гривень, 

- спеціального фонду в сумі 7 175 861,59 гривень.                                

за видатками в загальній сумі 347 055 415,79 гривень, в тому числі: 

- загального фонду в сумі 316 584 251,16 гривень, 

- спеціального фонду в сумі 30 471 164,63 гривень. 

 

2. Фінансовому управлінню Збаразької міської  ради: 

1) подати звіт у встановленому порядку на розгляд та затвердження сесії Збаразької міської 

ради; 
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2) забезпечити ефективний розподіл вільних залишків коштів міського бюджету, які 

утворилися на початок бюджетного року першочергово на оплату праці працівників 

бюджетних установ та здійснення розрахунків за комунальні послуги та спожиті енергоносії, 

не допускаючи виникнення заборгованості за захищеними статтями видатків; 

3) систематично здійснювати комплексний аналіз динаміки надходження коштів до бюджету 

у розрізі всіх дохідних джерел. 

 

3. Робочій групі з питань надходження до місцевого бюджету:   

1) продовжувати роботу з погашення податкового боргу юридичних і фізичних осіб, який 

утворився станом на 01.01.2022 року; 

2) посилити контроль за реалізацією підакцизних товарів та сплатою акцизного податку в 

дохід місцевого бюджету; 

3) проводити систематичні обстеження суб’єктів господарювання з метою недопущення 

використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин; 

4) здійснювати систематичні обстеження суб’єктів господарювання на предмет дотримання 

податкового законодавства щодо сплати місцевих податків та зборів, які встановлені 

міською радою згідно прийнятих рішень. 
  

4. Головним розпорядникам коштів міського бюджету: 

1) забезпечити своєчасне подання звітів про виконання паспортів бюджетних програм 

місцевого бюджету за 2021 рік та паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 

рік відповідно до норм Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України, 

іншого бюджетного та галузевого законодавства з використанням автоматизованої 

інформаційно-аналітичної системи “Logica”; 

2) підвищити ефективність роботи з виконання затверджених заходів щодо економії 

бюджетних коштів, забезпечивши оптимізацію мережі закладів та штатів і приведення їх у 

відповідність до ресурсів бюджету; 

3) провести детальний аналіз стану дебіторської заборгованості та своєчасно вживати заходи 

для недопущення її в подальшому; 

4) здійснювати постійний аналіз стану фінансової дисципліни в бюджетних установах та не 

допускати бюджетних порушень; 

5) при підготовці звернень щодо додаткового виділення коштів при внесенні змін до 

бюджету міської територіальної громади на 2022 рік забезпечити надання належних 

розрахунків для обгрунтування додаткової потреби. 
        
 

 

 
            
Збаразький міський голова                                      Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


