
УКРАЇНА
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Від 31 травня 2016 року № 01/12-16
м. Бурштин

Про виконання бюджету 

міста за І квартал 2016 року

Заслухавши та обговоривши інформацію з даного питання, міська рада відзначає, що 

за І -  й квартал 2016 року надходження загального та спеціального фондів бюджету міста 

склали 25 225 986грн. З них міжбюджетні трансферти -  13 362 214грн. ( стабілізаційна 

дотація 149 400грн., субвенція з державного бюджету -  13 165 314грн., інша субвенція — 

47500 тис.грн).

Надходження доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склали 

11 120481грн., або 109,4 відс. планових показників І -го кварталу ( 10 165 684 грн.).
Значну питому вагу в складі доходів займає податок на доходи фізичних осіб -  

82,1відс., якого надійшло 9 135 374 грн., або 106,3 відс. до планових показників І -  го 

кварталу (8 590 022грн.).
До спеціального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) надійшло 

743181грн., що складає 127,3 відс. планових показників звітного періоду без урахування 

змін до кошторисних призначень по власних надходженнях бюджетних установ 

(583850грн.).

Видаткова частина міського бюджету з врахуванням субвенції склала за І квартал 

поточного року 24 538 737 грн., або 24,8відс. до затвердженого плану на рік, в тому числі по 

загальному фонду -  23 918 086 грн. (25,0відс.), спеціальному - 620 651 грн. (17,8 відс.).
У загальній сумі видатків значну частину займають соціальні видатки -  80,3 відс., з 

яких 13,3 відс. припадає на охорону здоров'я(3 181 078грн.),освіту -  24,7 відс.(5 910 813грн.),



соціальний захист та соціальне забезпечення 32,7 відс. (7 823 852грн.), культуру -  3,9 відс. 

(935 551грн.).

Забезпечено фінансування усіх розпорядників коштів міського бюджету по 

захищених статтях та першочергових видатках.

Враховуючи вищенаведене, міська рада

вирішила:
1. Інформацію фінансового відділу Бурштинської міської ради щодо виконання бюджету 

міста за І квартал 2016 року взяти до відома.

2. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за І квартал 2016 року по доходах 

(додаток № 1), по видатках (додаток № 2).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

бюджету та економічного розвитку (В.Рик).

Міський голова Роксолана Джура



ЗВІТ

про виконання міського бюджету за І квартал 2016 рік

Д о д а то к  №  1
до рішення 
міської ради 
від 31.05.2016 року 
№01/12-16

фИ.

ККД

Найменування доходів
Затверджено на 

2016 рік з 
урахуванням змін

Виконання

Загальний фонд

10000000 Податкові надходження 43 737 150 11 015 407

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на зб ільш ення ринкової вартості 37 096 150 9 135 374
11010000 П одаток та зб ір  на доходи ф ізичних осіб 37 096 150 9 135 374

11010100
П одаток на доходи ф ізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доход ів 
платника податку у вигляді заробітної плати 36 987 150 9 089 426

11010400
П одаток на доходи ф ізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доход ів 
платника податку інш их н іж  зароб ітна  плата 11 000 69

11010500
П одаток на доходи ф ізичних осіб, що сплачується ф ізичними особами за результатами 
річного декларування 87 000 45879

11010900

П одаток на доходи ф ізичних осіб із суми пенсійних виплат або щ ом ісячного довічного 
грош ового утримання, що оподатковую ться відповідно до  п ідпункту 164.2.19 пункту 164.2 
статті 164 Податкового кодексу 11 000 0

11020000 Податок на прибуток підприємств 0 2 030

11020200 П одаток на прибуток п ідприєм ств та ф інансових установ ком унальної власності 0 2 030
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 2 760 000 808 861

14040000
А кцизний податок з реалізації суб 'єкта м и  господарю вання роздрібної торгівл і 
п ідакцизних товар ів 2 760 000 808 861

18000000 Місцеві податки 3 881 000 1 069 142
18010000 Податок на майно 2 077 000 606 976
18010300

П одаток на нерухоме майно, відм інне від зем ельної д ілянки, сплачений ф ізичними 
особами, які є власниками об 'єкт ів  нежитлової нерухомості 95 000 0

18010400
П одаток на нерухоме майно, відм інне від зем ельної д ілянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об 'єкт ів  нежитлової нерухомості 55 000 17 392

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1 030 000 368 392
18010600 О рендна плата з юридичних осіб 430 000 98 005
18010700 Земельний податок з ф ізичних осіб 22 000 17 928
18010900 О рендна плата з ф ізичних осіб 370 000 105 259
18011000 Транспортний податок з ф ізичних осіб 75 000 0
18030000 Туристичний збір 200
18030100 Туристичний збір, сплпчений юридичними особами 200
18050000 Є диний податок 1 804 000 461 966
18050300 Є диний податок з юридичних осіб 400 000 16 434
18050400 Є диний податок з ф ізичних осіб 1 384 000 440 383

18050500

Є диний податок з с ільськогосподарських товаровиробників , у яких частка 
с ільськогосподарського  товаровиробництва  за попередній податковий (звітний) рік 
дор івню є або перевищ ує 75 в ідсотків

20 000
5 150

19000000 Інші податки та збори

19010000 Екологічний податок

19010100
Н адходження від викидів забрудню ю чих речовин в атм осф ерне повітря стац іонарними 
дж ерелам и забруднення

19010200 Н адходження від скид ів забрудню ю чих речовин безпосередньо у водні об 'єкти

19010300
Н адходження від розм іщ ення в ідход ів у спец іально  в ідведених для цього м ісцях чи на 
об 'єктах, крім розм іщ ення окремих видів відход ів як вторинної сировини

20000000 Неподаткові надходження 102 850 104 674
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 2 350 26 306

21010000

Частина чистого  прибутку (доходу) державних або ком унальних ун ітарних п ідприєм ств та 
їх  об 'єднань , що вилучається до  відповідного бю джету, та див іденди (дохід), нараховані 
на акц ії (частки, паї) господарських товариств, у статутних кап італах яких є держав 0 1 854

21010300
Частина чистого  прибутку (доходу) ком унальних ун ітарних п ідприєм ств та їх  об 'єднань, 
що вилучається до  відповідного м ісцевого бю джету 0 1 854

21080000 Інші надходження 2 350 24 452
21080500 Інші надходження 24 435
21081100 Адм ін істративн і ш траф и та  інш і санкц ії 2 350 17

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 
діяльності 100 500 21 604

22010000 Плата за надання адм ін істративних послуг 5 500 1 315
22012500 Плата за надання інш их адм ін істративних послуг 5 500 1 315

22080000
Н адходження від орендної плати за користування ціл існим майновим ком плексом  та 
інш им державним  майном 94 200 20 178

22080400
Н адходження від орендної плати за користування ціл існим майновим ком плексом  та 
інш им майном, що перебуває в ком унальній власності 94 200 20 178

22090000 Д ерж авне мито 800 111

22090400
Д ерж авне мито, пов 'язане  з видачею та  оф ормленням  закордонних паспортів  (посвідок) 
та паспортів  громадян України 800 111

24000000 Інші неподаткові надходження 56 764
24060000
24060300

Інші надходження 56 764
Інші надходження 56 764

30000000 Доходи від операцій з капіталом 400



ККД

Найменування доходів
Затверджено на 

2016 рік з 
урахуванням змін

Виконання

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 400

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку 
спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі 400

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного 
територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові 
кошти, власники яких невідомі 400



ККД

Найменування доходів
Затверджено на 

2016 рік з 
урахуванням змін

Виконання

40000000 Офіційні трансферти 53 029 900 13 362 214

41000000 Від органів державного управління 53 029 900 13 362 214
41020000 Дотац ії 2 537 000 149 400
41020600 Стабіл ізац ійна  дотація 2 537 000 149 400
41030000 С убвенц ії 50 492 900 13 212 814

41030600

Субвенц ія з державного  бю дж ету м ісцевим бю дж етам  на виплату допом оги  с ім 'ям  з 
д ітьми, м алозабезпеченим  с ім 'ям , інвал ідам  з дитинства, д ітям -інвал ідам , тимчасової 
державної допомоги  д ітям  та допом оги  по догляд у за інвалідам и I чи II групи внасл ідок 
психічн 15 231 000 3 619 233

41030800

Субвенц ія з державного  бю дж ету м ісцевим бю дж етам  на надання п ільг та житлових 
субсид ій населенню  на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків  і споруд та 
прибудинкових тери 10 667 500 4 077 781

41031000

Субвенц ія з державного  бю дж ету м ісцевим бю дж етам  на надання п ільг та житлових 
субсид ій населенню  на придбання твердого  та р ідкого пічного побутового палива і 
скрапленого  газу 1 200 0

41033900 О світня субвенція з державного  бю дж ету м ісцевим бю джетам 13 076 800 2 874 300
41034200 М едична субвенція з державного  бю дж ету м ісцевим бю джетам 11 264 200 2 594 000
41035000 Інші субвенції 252 200 47 500

Всього без урахування трансферт 43 840 000 11 120 481

ВСЬОГО ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ 96 869 900 24 482 695

10000000 Податкові надходження 43 000 16 283

19000000 Інші податки та збори 43 000 16 283

19010000 Екологічний податок 43 000 16 283

19010100
Н адходження від викидів забрудню ю чих речовин в атм осф ерне повітря стац іонарними 
дж ерелам и забруднення 250 80

19010200 Н адходження від скид ів забрудню ю чих речовин безпосередньо у водні об 'єкти 4 100 6 912

19010300
Н адходження від розм іщ ення в ідход ів у спец іально  в ідведених для цього м ісцях чи на 
об 'єктах, крім розм іщ ення окремих видів відход ів як вторинної сировини 38 650 9 291

20000000 Неподаткові надходження 846 000 465 518
21000000 Д оходи від власності та  п ідприєм ницько ї д іяльності 0 25 430

21110000
Н адходження коштів від в ідш кодування втрат с ільськогосподарського  і 
л ісогосподарського  виробництва 0 25 430

24000000 Інші неподаткові надходження 0 5 314
24060000 Інші надходження 0 5 314

24062100
Грошові стягнення за шкоду, запод іяну поруш енням  законодавства  про охорону 
навколиш нього природного середовищ а внасл ідок господарської та інш ої д іяльності 0 5 314

25000000 Власні надходження бюджетних установ 1 991 600 434 775

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 
із законодавством 1 991 600 427 625

25010100
Плата за послуги, що надаю ться бю дж етним и установами згідно з їх  основною  
д іяльн істю 1 423 600 314 404

25010200 Н адходження бю дж етних установ від додатково ї (господарської) д іяльності 500 000 91 009
25010300 Плата за оренду майна бю дж етних установ 68 000 20 534

25010400
Н адходження бю дж етних установ від реалізації в установленом у порядку майна (крім 
нерухомого майна) 0 1 677

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0 7 150
25020100 Благодійні внески, гранти і дарунки 0 7 150

30000000 Доходи від операцій з капіталом 160 000 261 380
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 0 228 600

31030000
Кош ти від відчуження майна, що належить Автоном ній  Р еспубл іц і Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 228 600

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 160 000 32 780
33010000 Кош ти від продаж у землі 160 000 32 780

33010100

Кош ти від продаж у зем ельних д іляно к нес ільськогосподарського  призначення, що 
перебуваю ть у державн ій  або ком унальній власності, та  зем ельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної Республіки Крим 160 000 32 780

Всього без урахування трансферт 2 194 600 743 181
ВСЬОГО ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ 2 194 600 743 181

В С Ь О Г О  В Л А С Н И Х  Д О Х О Д ІВ  Д О Х О Д ІВ  З А Г А Л Ь Н О Г О  Т А  С П Е Ц ІА Л Ь Н О Г О  Ф О Н Д ІВ 46 034 600 11 863 662
В С Ь О Г О  Д О Х О Д ІВ  З А Г А Л Ь Н О Г О  Т А  С П Е Ц ІА Л Ь Н О Г О  Ф О Н Д ІВ 99 064 500 25 225 876

Секретар міської ради Богдан Рибчук



Додаток №2 
до рішення міської ради 
від 31.05.2016 №01/12-16

Виконання видаткової частини міського бюджету
за І квартал 2016 року 

Загальний фонд

Код Найменування видатків

Затверджено 
на рік з 

урахуванням 
змін

Виконано % виконання

010000 Державне управління 6700200 1529814 22,83
070000 Освіта 29370070 6951851 23,67
080000 Охорона здоров'я 17509500 3827055 21,86
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 26720900 7839118 29,34
100000 Житлово-комунальне господарство 3453746 805983 23,34
110000 Культура і мистецтво 4258700 1024942 24,07
120000 Засоби масової інформації 120000 46642 38,87
130000 Фізична культура і спорт 150000 26698 17,80

170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 
телекомунікації та інформатика 100000 9733 9,73

250000 Видатки, не віднесені до основних груп 7217780 1856250 25,72
250102 Резервний фонд 200000 0 0,00
250301 Реверсна дотація 6145500 1536300 25,00
250380 Інші субвенції 734280 319950 43,57
250404 Інші видатки 138000 0 0,00

Всього видатків по загальному фонду 95600896 23918086 25,02

Спеціальний фонд

Код Найменування видатків

Затверджено 
на рік з 

урахуванням 
змін

Виконано % виконання

010000 Державне управління 160000 85586 53,49
070000 Освіта 10550 10550 100,00
100000 Житлово-комунальне господарство 483454 2413 0,50
110000 Культура і мистецтво 10000 10000 100,00
150000 Будівництво 165000 81120 49,16

170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 
телекомунікації та інформатика 600000 0 0,00

240000 Цільові фонди 43000 0 0,00
Видатки бюджетних установ і організацій за 
рахунок власних надходжень 2006557 430982 21,48

Всього видатків по спеціальному фонду 3478561 620651 17,84
Всього видатків загального і спеціального фонду 99079457 24538737 24,77

Секретар міської ради Богдан Рибчук


