
 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий   комітет 
РІШЕННЯ 

 
 
27.10. 2016          № 159 
 
Про підсумки виконання міського  
бюджету за  9 місяців 2016 року 
 

Відповідно статті 28, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію 
головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 
міської ради Лютикової Л.С.  «Про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 
2016 року», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Інформацію головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету (апарату) міської ради Лютикової Л.С.  «Про підсумки виконання міського 
бюджету за 9 місяців 2016 року» взяти до відома (додається). 

 
 2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою 
 
 
Міський голова         А.П. Глущенко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      



Інформація 
про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року  

 
Доходи міського бюджету за 9 місяців 2016 року надійшли всього в сумі   13 322 824 
грн., (у т.ч. трансферти – 3 820 000  грн. та власні надходження бюджетних установ –
1 557 808 грн.) у т.ч.: 

• загальний фонд     –  13 096 893 грн. (у т.ч. трансферти 3 700 000 грн.) 
• спеціальний фонд – 2 225 931 грн. (у т.ч.  трансферти – 120 000 грн., 
власні надходження бюджетних установ – 1 557 807 грн.). 
Власні надходження бюджетних установ надійшли в сумі 1 557 807 грн., або 88,5% 

до планових призначень звітного періоду, в тому числі: до дошкільних закладів освіти – 
459 526 грн. (69,5%) та надходження у натуральній формі на суму 1 097 799 грн., а саме 
гараж - 3136 грн., адмінбудівля по вул. Центральна,36 – 1 020 887 грн., КНС та колектор 
по вул. Кілійській на суму – 73 502 грн., дрова - 274 грн. 

Структуру міського бюджету складають: 
• податковi , неподаткові надходження та доходи від операцiй з капiталом – 

10 817 046 грн., або 73,9% обсягу міського бюджету; 
• офіційні трансферти  – 3 820 000 грн., або 26,1% обсягу міського бюджету. 

До міського бюджету (без урахування трансфертів та власних надходжень 
бюджетних установ) надійшло 9 945 017 грн. Виконання плану по доходам за 9 місяців 
2016 року склало 106,3% .Зазначені надходження складаются : 1) податок на прибуток 
підприємств комунальної власностi надійшов у сумі 10 315 грн.(100%) акцизний податок з 
реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов в 
сумі 3 800 377 грн., що становить 109,7% від планових призначень звітного періоду,    3) 
податок на майно надійшов в сумі 2 290 443 грн., або 120,3% до плану, 4) збір за місця для 
паркування транспортних засобів склав 48624 грн. або 107,5% до запланованого завдання, 
5) туристичний збір надійшов у сумі 6 721 грн. або 135,4% до плану, 6) єдиний податок 
надійшов в сумі – 3 085 734 грн., або 103,8% до планових призначень, в тому числі єдиний 
податок з юридичних осіб 550 757 грн. (98%), єдиний податок з фізичних осіб 2 077 391 
грн. або 101% до плану за відповідній період, єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка сільгоспвиробництва перевищує 75 відсотків склав 457 
585 грн., або 128,8% до плану,7) екологічний податок надійшов в сумі 53 330, або 162,3% 
до плану, адміністративні збори та платежі надійшли в сумі 145060 грн., або 113%до 
плану відповідного періоду, надходження від орендної плати за користування майном, що 
перебуває у комунальній власності – 14 385 грн. (100,5%), державне мито – 10 848 грн. 
(94,9%). 

Найбільша питома вага,  припадає на акцизний податок податок, що становить 
41,1%, єдиний податок становить 33,4%, та податок на майно – 24,8% від всього обсягу 
податкових надходжень до загального фонду бюджету . За підсумками 9 місяців 2016 року 
планові призначення по податковим надходженням  виконані на 110,2%. 

Інші субвенції з надійшли в сумі  3 820 000 грн., або 100 % до планових 
призначень. 

Міський бюджет за видатками по загальному фонду при уточнених планових 
призначеннях загального фонду 9 місяців  2016 року у розмірі 12 445 224 грн. виконаний в 
сумі 11 134 626 грн., що складає 86,3%. 

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування профінансовані в сумі 
1 866 403, що становить 89,9 відсотка до плану на звітний період 
 Дошкільні заклади освіти профінансовані в сумі 4 616 038 грн. при плані 4 972 
692 що становить 92,8 відсотка. 
 Видатки на соціальний захист населення при уточненому плані  245 500 грн., 
касові видатки складають  177 855 грн., або на 72,5%. В тому числі на матеріальну 
допомогу громадянам спрямовано 173 850 грн. (97,7%) від загальної суми, на придбання 



предметів ритуальної належності для поховання бездомних осіб 1156 грн., на оплату 
поштового збору – 2849 грн. 
 Видатки на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей при уточненому плані  
140 000 грн., видатки склали 128 520 грн. 
 Субвенції на поточні трансферти водопровідно-каналізаційному господарству 
профінансовані на суму 979 224 грн. при плані 1 032 250 грн. (94,8%) 
 На благоустрій міста по загальному фонду при планових призначеннях 1 684 956 
грн. витрачено 1 327 243 грн., або 78,8% до плану,в тому числі :  
 Фінансування культури і мистецтва проведено в сумі 80 906 грн., або на 69,0 
відсотка до плану на 9 місяців 2016 року.  
 Витрати на заходи фізичної культури і спорту склали 122 708 грн., при планових 
призначеннях 247 582 грн., або 49,6%.  
 Видатки на проведення робіт,пов’язаних з утриманням ,реконструкцією та 
ремонтом автомобільних доріг у звітному періоді за рахунок загального фонду склали 
1 505 974 грн. при планових призначеннях 1 588 320 грн. або 94,8%. 
 Видатки на субвенції за рахунок загального фонду у звітному періоді склали 317 
555 грн. при такому ж плановому завданні -  це субвенції на штори для будинку дитячої 
творчості – 15 000 грн., на придбання віконних блоків для ЗОШ № 1 – 30 000 грн., для 
придбання віконних блоків для НВК – 30 000 грн., для придбання періодичних видань 
татарбунарської районної бібліотеки – 15 805 грн., на придбання вікон для амбулаторії 
центру первинної медико-санітарної допомоги – 20 000 грн., на придбання меблів для КЗ 
ЦРЛ – 9 000 грн. тощо. 

Міський бюджет за видатками по спеціальному фонду при уточнених планових 
призначеннях  на 9 місяців 2016 року в сумі 4 944 310 грн. виконаний в сумі 3 871 993 
грн., що складає 78,3%.,в тому числі : 
-капітальні видатки на утримання органів місцевого самоврядування профінансовані в 
сумі 1 323 241 грн., що становить 95 відсотка до плану. 
-капітальні видатки на інші правоохоронні заходи та заклади були направленя на 
придбання камер відеоспостереження на суму 30 000 грн.. 
-капітальні видатки на утримання дошкільних закладів освіти профінансовані в сумі 761 
405 грн., що становить 75,8 відсотка до плану; 
-капітальні видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення направлені на 
придбання проектору для надання в довгострокове користування недільній школі Свято-
Успенського храму на суму 12 000 грн. 
-капітальні видатки на утримання житлово-комунального господарства склали 1 117 
084 грн., що становить 99,6 відсотка до плану в сумі 1 121 670 грн., в тому числі на кап 
ремонт житлового фонду об’співласників квартир – 35 000 грн., водопровідно-
каналізаційному господарству – 493 847 грн., на благоустрій міст, сіл, селищ – 588 237 
грн. 
-капітальні вкладення по програмному направленню «Будівництво» направлені на 
придбання житла для учасника АТО на суму 206 000 грн. та на розробку ПКД 
«Капітальний ремонт водо насосної станції м. Татарбунари» - 117 000 грн. Всього на суму 
323 000 грн. 
-капітальні видатки на проведення робіт, пов’язаних з утриманням, реконструкцією та 
ремонтом автомобільних доріг заплановані на жовтень-листопад на суму 585 000 грн. 
-субвенції районному бюджету на капітальні видатки профінансовані в сумі 286 000 
грн.,при таких же планових призначеннях (100%).  - це субвенція на будівництво туалету 
НВК «Школа-гімназія» - 75 000 грн., на капітальний ремонт ЗОШ ім.. Тура – 70 000 грн., 
на придбання підручників для учнів 4-7 класів відділу освіти Татарбунарської РДА – 
46 000 грн. тощо. 
 
Головний бухгалтер         Л.С. Лютикова 


