
 
 

УКРАЇНА 
ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 
Сорок друга сесія 
РІШЕННЯ  

 
від 15 листопада 2019 року селище Печеніжин 
№ 2470-42/2019  
 
Про виконання селищного 
бюджету за 9 місяців 2019 року 
 
 Протягом 9 місяців 2019 року загальна сума надходжень у загальний та 
спеціальний фонди бюджету Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади з врахуванням трансфертів та без врахування доходів в не 
грошовій формі склала 88 767 216,15 грн. при уточненому плані 91 711 541,38 грн., 
або з недовиконанням на 2 944 325,23 грн., (виконання складає 96,8 відсотка), а саме: 

- доходів загального фонду без врахування трансфертів за 9 місяців 2019 
року надійшло 14 169 029,08  грн. при затвердженій сумі, із врахуванням змін             
14 180 800,00 грн., що складає 99,92 відсотка, або з недовиконанням на 11 770,92 грн.; 

- доходів спеціального фонду без урахування  трансфертів за 9 місяців 2019 року 
надійшло в сумі 474 787,07  грн. (без врахування доходів в не грошовій формі – 
165 689,50 грн.) при затвердженій із врахуванням змін сумі 583 154,00 грн., 
виконання забезпечено до затвердженої суми із врахуванням змін на 81,4 відсотка. 

- до загального та спеціального фондів із державного та обласного бюджетів у 
вигляді субвенцій та дотацій надійшло 74 123 400,00 грн. (по загальному фонду – 
63 939 050,00 грн. та по спеціальному фонду – 10 184 350,38 грн.), при затвердженій 
із врахуванням змін сумі 76 947 587,38 грн., (по загальному фонду – 65 552 600,00 
грн. та по спеціальному фонду – 11 421 987,38 грн.), що становить 96,3 відсотка, або 
не поступило коштів в сумі 2 824 187,38 грн.   

Аналіз виконання плану по доходах за  9 місяців 2019 року в Додатках 1,2. 
 
В порівнянні з відповідним періодом 2018 року у звітному періоді надходження 

доходів загального фонду без врахування трансфертів збільшились на 2 312 932,92  
грн. 

Податку на доходи фізичних осіб в 9 місяців поточного року поступило в сумі 
9 126 055,45 грн., що становить 91,22 відсотка  до запланованих, або з 
недовиконанням на 878 834,55 грн., проте на 1 192 228,04 грн. більше ніж у  
відповідному періоді 2018 року. 

Місцевих податків надійшло до бюджету на суму 4 139 321,34 грн. при 
запланованих 3 641 350,00 грн., що склало 113,68 відсотка, або з перевиконанням на 
497971,34 грн., з них: 
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- податку на майно надійшло до бюджету на суму 1 444 605,68 грн. при 
запланованих 622 000,00 грн., що склало 1117,16 відсотка, або з 
перевиконанням на 211 605,68 грн.; 
- єдиного податку надійшло до бюджету на суму 2 689 895,66 грн. при 
запланованих 2 403 850,00 грн., що склало 111,9 відсотка, або з перевиконанням 
на 286 045,66 грн. 
Акцизного податку з реалізації суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів надійшло до бюджету на суму 302 088,40 грн. при запланованих 
280 000,00 грн., що склало 107,89 відсотка  або з перевиконанням на  22 088,4 грн. 

Акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 
надійшло до бюджету на суму 235315,09 грн. при запланованих 153 000,00 грн., що 
склало 153,8 відсотка  або з перевиконанням на  82 315,09 грн. 

Адміністративних зборів та платежів  надійшло до бюджету на суму 85215,99 
грн., при запланованих 71550,00 грн., що склало 119,10 відсотка або з 
перевиконанням на 13665,99 грн.  

Власні надходження бюджетних установ (без врахування доходів в не грошовій 
формі – 1 093 684,2 грн.) поступили до бюджету в сумі 372 414,71 грн., що складає 
99,3 відсотка. 

 
Видатки загального фонду  бюджету Печеніжинської селищної ради об’єднаної 

територіальної громади з врахуванням трансфертів за 9 місяців 2019 року склали 
68 937 865,95 грн., що складає 89,99 відсотка до уточненого плану на даний період 
(76 675 828,00 грн.). 

На захищені статті видатків при запланованих 59 919 979,17 грн. спрямовано 
53 921 774,73 грн. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями установ громади 
спрямовано 49 645 825,66  грн. при уточненому плані – 54 640 980,02  грн., на 
продукти харчування та медикаменти спрямовано – 403 534,43 грн.,  при уточненому 
плані – 880 390,00 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 
3 560 810,71 грн. при уточненому плані – 3 866 309,15 грн.  

Видатки спеціального фонду  бюджету Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади з врахуванням трансфертів за 9 місяців 2019 року 
склали 8 402 859,86 грн., при  уточненому плані – 21 243 341,38 грн. 

На захищені видатки, зокрема на оплату праці з нарахуваннями, спрямовано 
103 163,71 грн.  

Аналіз виконання плану по видатках за  9 місяців 2019 року в Додатках 3,4.  
Заборгованості по захищених статтях видатків станом на 01.10.2019 року немає. 
 
Враховуючи вищенаведене, селищна рада об’єднаної територіальної громади 

вирішила 
вирішила׃ 

1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2019 року по 
доходах та видатках селищного бюджету згідно з додатками 1-4. 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                                  І. В. Довірак  
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