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БЮДЖЕТ МІСТА БУРШТИНА 
 НА 2020 РІК  

Основні чинники, які вплинули  на формування обсягу ресурсу 
міського бюджету на 2020 рік :  
 макропоказники економічного і соціального розвитку України, схвалених 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546; 
 прогнозні розрахунки на 2020 рік надходжень від основного платника 

податків ВП «Бурштинська ТЕС», бюджетні установи 
 встановленняз 1.01.2020 розміру мінімальної заробітної плати                      

      – 4 723грн, 13,2% росту (+550 грн);  
 встановлення прожиткового мінімуму  на одну особу з 1.01.2020                        

2027 грн, 9% росту (+174 грн.); 
 підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного 

розряду Єдиної тарифної сітки;  
 встановлення обсягу міжбюджетних трансфертів, доведеного Міністерством 

фінансів України; 
 інші зміни до законодавства, що впливають на показники бюджету міста 



БЮДЖЕТ МІСТА БУРШТИНА 
 НА 2020 РІК  

Формування показників  міського бюджету здійснено 

з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, 

Закону України  "Про Державний бюджет України на 

2020 рік", положень програми діяльності Кабінету 

Міністрів України, проекту Основних напрямів 

бюджетної політики, схвалених розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 №315-р,  

розрахунків на 2020 рік Івано – Франківської ОДА в 

частині субвенцій з обласного бюджету та інших 

нормативно-правових актів та розпорядчих 

документів з питань фінансово-бюджетної політики, 

якими визначено підходи до формування прогнозних 

показників місцевих бюджетів на 2020 рік 



БЮДЖЕТ МІСТА БУРШТИНА 
 НА 2020 РІК  

 

ДОХОДИ 

 115 639,8 тис. 
грн. 

 

ВИДАТКИ 

115639,8тис. грн. 

Податки і збори загального фонду   

86750,0 тис. грн. 

Обсяг міжбюджетних трансфертів 

26473,8 тис. грн. 

Доходи спеціального фонду 

2416,0 тис. грн. 

Міські програми 

12544,4 тис. грн. 

Видатки спеціального фонду  

2797,3 тис. грн. 

Утримання бюджетних установ 

90366,9 тис. грн. 

Реверсна дотація 

7761,4тис. грн. 

Резервний фонд 

200,0 тис. грн. 

Інші офіційні трансферти  

600,0 тис. грн. 



АНАЛІЗ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ 
М.БУРШТИНА (БЕЗ ОФІЦІЙНИХ ТРАНСФЕРТІВ), тис.грн. 

Очікувані  доходи у 2019році Прогноз на 2020 рік 

ПДФО  
– 68575,5 

Податок на 
прибуток 
- 30,4 

Акцизний податок 
- 5590,3 

Неподаткові 

надходження 

- 662,8 

ПДФО  
– 70030,2 

Податок на 
прибуток 

Акцизний податок 
- 5700,0 

Неподаткові 
надходження 
375,1 

Всього – 85346,4 Всього – 86750,0 
+1403,6 

+2% 

+1454,7 

+2% 

- 30,4 

+109,7 

+2% 

-287,7 

-43,4% 



АНАЛІЗ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ 
М.БУРШТИНА (БЕЗ ОФІЦІЙНИХ ТРАНСФЕРТІВ), тис.грн. 
                                                                              продовження 

Очікувані  доходи у 2019році Прогноз на 2020 рік 

Місцеві податки 
– 10487,4т. ч. 

-туристичний збір 

 -7,9 

-- податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки 
 – 654,5 

-єдиний податок 

-6555,6 

-плата за землю 

 -3244,4 

Місцеві податки 
– 10644,7в т. ч. 

-туристичний збір  
        12,0 

-податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки 
– 584,5 

-єдиний податок 
- 6900,0 

-плата за землю 
         -3148,2 

-70,1 
-10,7% 

-96,2 
-3% 

+4,1 
+51,9% 

+344,4 
+5% 

+157,3 
+3,0% 



АНАЛІЗ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ М.Бурштина  
(БЕЗ ОФІЦІЙНИХ ТРАНСФЕРТІВ), тис.грн. 

Очікувані  доходи у 2019році Прогноз на 2020рік 

Власні надходження 

бюджетних установ  

-3242,1 в т.ч 

плата за послуги 

– 2844,5 

інші джерела 

-397,6 

Екологічний податок 

-91,3 

Бюджет розвитку 

- 120,0 в т.ч. 

продаж землі 

—117,0 

кошти пай. участі  

— 3,0 

-Грош. стяг. за зап. 

шкоду н/с —25,1 

Власні надходження 

бюджетних установ  

-2298,0в.т.ч. 

плата за послуги 

– 2298,0 

інші джерела (не 

плануються) 

Екологічний податок 

 -88,0 

Бюджет розвитку  

30 в т.ч. 

-продаж землі 

– 30,0 

кошти пайової участі – 0 

Грошові стягнення за 

запод шкоду н/с -0 

Всього – 3478,5 Всього – 2416,0  
- 1062,5 

-30,5% 

-944,1 

-29,1% 

-546,1 

-19,2% 

-397,6 

-100% 

-3,3 

-3,6% 

-90,0 

-75% 

-77,0 

-74,3% 

-3,0 

-100% 

-25,1 

-100% 



БЮДЖЕТ МІСТА 
ЮЖНОУКРАЇНСЬК НА 2019 РІК  

Розподіл бюджетних коштів на утримання  
бюджетних установ –  90366,9 тис. грн.   

Аппарат 
управління 

18 641,1 

Освіта 
51 747,4 

Охорона 
здоров’я 
11 331,2 

Культура 
8 647,2 

0 0 0 0 

апарат управління  освіта охорона здоров'я культура 



РІСТ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  

3723 
гривні

4173
гривні

4723
гривні

2018 рік 2019 рік 2020 рік

+12% 

+13% 



Динаміка посадового окладу працівника 1-го тарифного 
розряду Єдиної тарифної сітки 

1923  
грн. 

2102 
грн. 

з 1 січня 2019 року з 1 січня 2020 року 



   Ріст тарифів на енергоносії у 2020   році   

Електроенергія  1365,9тис.грн. 
0,8+ % 

Газопостачання  43 тис.грн. 
0,8+% 

Теплопостачання        3033,06 тис.грн                       
                                                                         0,8+ % 
Водопостачання   
та водовідведення 547,5тис.грн.                                     
                                                                       0,8+% 
 
                             
                                                                               
 
 



РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ   

М.БУРШТИНА  НА 2020 РІК  

Державне 
управління 

 17% 

Освіта 
 52% 

Охорона здоров’я 
 10,8% 

Культура 
 2,3% 

ЖКГ 
 6,3% 

Соцзахист 
 0,3% 

Економічна 
діяльність 

 2,5% 

Інша діяльність 
 0,5% 

Міжбюджетні 
трансферти 

 7,2% 

державне управління 

освіта 

охорона здоров'я 

культура 

ЖКГ 

соціальний захист 

фізкультура і спорт 

економічна діяльність 

інша діяльність 

міжбюджетні трансферти 



ОСВІТА 

42886,3 
тис. грн. 

47668,7 
тис. грн. 

51847,4 
тис. грн. 

2018 рік  2019рік 2020 рік 



СТРУКТУРА ВИДАТКІВ НА ОСВІТУ 

тис. грн. 

10336,1 12634,7 14370,4 

29717,7 
31513,7 

33786 

2832,5 

3520,3 

3692 

2018рік  2019 рік  2020рік  

Дошкільна освіта Загальна середня освіта  

Інші видатки на освіту 



ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ДЛЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В 
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ У 2020 РОЦІ 

 

 

 

     Харчування дітей дошкільного віку 
в дошкільних навчальних закладах 

     (40% вартості харчування) –  
1027,3,0 тис.грн. 

     Харчування учнів загальноосвітніх 
шкіл: 

     учнів 1 класів  –  361,2 тис. грн. 

     учнів пільгових категорій  – 316,3    
тис грн. 

     літні табори – 61,8 тис грн 

 
 

 

 

 



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФІНАНСУВАННЯ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА 2020 РІК 

11947,4 ТИС.ГРН                               

  

 

 8887,4 тис.грн. – заробітна плата; 
 

 1578,8тис.грн. – енергоносії; 
 

 130,1 тис.грн. – медикаменти 
 

 142,9 тис.грн. – продукти харчування 
 

 592,0 тис. грн. – інші  поточні  

видатки; 
 

 616,2 тис.грн. - програми 

 



. 

. 

. 

  

2019 

31204,1 

тис. грн. 

 
 23695,4 

тис.грн. 

  
5121,6 

тис. грн. 



ВИДАТКИ МІСЬКОГО 

БЮДЖЕТУ  НА  КУЛЬТУРУ:  

 

2018 рік - 6550,5тис.грн. 

 

 

2019 рік – 7382,3 тис.грн. 

 

 

2020 рік – 8707,2тис.грн. 
 

 

 

 

 

 

 



Палаци і 
будинки 

культури 

Бібліотеки 
та музей 

Дитяча музична 
школа 



2018 рік 2019 рік 2020 рік 

402,0 429,4 320,0 

 ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 

 РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА 

СПОРТУ (ТИС .ГРН) 



ПРИБИРАННЯ МІСТА 
        ОПЛАТА ПРАЦІ  

    ПРАЦІВНИКІВ  ГБіО 

 

2018 рік – 3713,2 тис грн 

 

2019 рік –  4492,6 тис грн 

 

2020 рік – 4000,0 тис.грн  

 



ПРОГРАМИ НА 2020 РІК 
НАЗВА  ПРОГРАМИ СУМА 

Міська цільова програма “Оздоровлення і відпочинок дітей  та 
учнівської молоді м.Бурштина та с.Вигівка на 2018-2021рр 

90 

Програма про фонд міської ради на виконання депутатських 
повноважень на 2016-2020рр 

486 

Програма фінансового забезпечення  апарату управління 
Бурштинської міської ради  на 2019-2020рр 

315 

Програма розвитку малого і середнього  підприємництва у місті 
Бурштин на 2018-2020рр 

2,5 

Цільова програма у галузі розвитку земельних відносин на 
території Бурштинської  міської ради на 2017-2020рр 

35 

Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації 
території  м.Бурштин  на 2018-2020рр 

300 

Програма фінансування мобілізаційних заходів з територіальної 
оборони на 2019-2020рр 

20 

Програма розвитку освіти на 2020р 100 



НАЗВА     ПРОГРАМИ СУМА 

Програма соціально – економічного розвитку 2250 

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства 
міста на 2020-20222рр 

4000 

Програма фінансової підтримки  КП”Житловик” на 2018-2020 рр 156,020 

Програма функціонування ЦНАП  м. Бурштина  на 2019-2020рр 180 

Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками 
Бурштинської м/р та виконавчого комітету на 2020р 

79,2 

Програма соціального захисту і підтримки дітей сиріт позбавлених 
батьківського піклування ,попередження дитячої бездоглядності на 

безпритульності на 2016-2020рр 

139 

Міська програма “Відкрите місто-влада для людей на 2019-2020рр 85 

Міська соціальна програма “Молодь Бурштина” на 2017-2020рр 100 

Міська цільова програма розвитку фізичної культури і спорту 
м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2021рр 

200 

Програма розвитку та фінансової підтримки громадської організації  
фізкультурно- спортивного спрямування НФК “Бурштин” на 2020 рік 

90 

Програма фінансової підтримки ГО “ Бурштинська міська федерація 
футболу” на 2020 рік 

30 



НАЗВА     ПРОГРАМИ СУМА 

Комплексна цільова прогама розвитку цивільного захисту 
м.Бурштин та с.Вигівка на 2016-2020рр 

20 

Програма  “Безпечне місто” на 2020-2025рр 157,5 

Програма співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 
багатоповерхових  будинках м.Бурштин 

100 

Програма про дольову участь співвласників у поточному та 
капітальному ремонтах  багатоповерхових будинків на 2020р 

200 

Програма фінансового забезпечення на виготовлення проектно – 
кошторисної документації, технічних  завдань для виконання 

загально-будівельних робіт м.Буртин та с.Вигвка на 2019-2021рр 

54 

Міська цільова програма “Фінансова підтримка КП “ Капітальне 
будівництво Бурштинської міської ради  на 2019- 2021рр” 

100 

Міська цільова програма “Цукровий діабет”на період 2019-2020рр 78,9 

Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на 
2019-2020рр 

51 

Міська цфільова соціальна програма  протидії ВІЛ – інфекції (СНІДУ) 
на 2019-2020рр  

20 



НАЗВА     ПРОГРАМИ СУМА 

Програма розвитку первинної медико – санітарної допомоги на 
засадах сімейної медицини на період  до 2020р 

30 

Програма  “Репродуктивне здоров’я населення”  м.Бурштин на 
період до 2020р. 

50 

Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими 
засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення 

200 

Про міську цільову програму забезпечення осіб з інвалідністю 
технічними засобами для використанняя в побутових умовах 

100 

Програма розвитку освіти міста Бурштина та с.Вигівки на 2020 рік 100 

Програма розвитку туризму у м.Бурштин та с.Вигівка на 2020 рік 10 

Програма розвитку галузі культури м.Бурштин та с.Вигівка на 2020 
рік 

25 

Програма фінансової підтримки культурно – просвітницького 
товариства “Дзвін” м.  Бурштин на 2020 рік 

20 

Програма духовного розвитку на 2020 рік 5 

Програма соціального захисту населення  500 

Програма ООС 275 



СТРУКТУРА ВИДАТКІВ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ НА 2020 РІК 

 утримання 
бюджетних 

установ 
2298 ,0 
тис.грн 

Природоохоро
нні заходи 

 88,0  
тис грн 

 бюджет 
розвитку 

3061,6  
тис .грн 

утримання бюджетних 
установ 

природоохоронні 
заходи 

бюджет розвитку 



БЮДЖЕТ МІСТА БУРШТИНА 
 НА 2020 РІК  

Дякуємо за увагу! 

Веселих 

свят! 


