
 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

Тридцять шоста сесія 
РІШЕННЯ  

Від 18 березня  2019 року селище Печеніжин 
№ 2122-36/2019  
Про виконання селищного бюджету  
за  2018 рік  

 
 Протягом 2018 року загальна сума надходжень у загальний та спеціальний 
фонди бюджету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади з 
врахуванням трансфертів склала 99 161 639,83 грн. (без врахування доходів в не 
грошовій формі – 3 019 754,00 грн.)  при уточненому плані 98 425 353,33 грн., або з 
перевиконанням на суму 736 286,50 грн., що складає 100,75 відсотка, а саме: 

- доходів загального фонду без врахування трансфертів за 2018 рік надійшло в 
сумі  16 237 615,88  грн. при       затвердженій  сумі на рік    із    врахуванням змін 
14 984 000,00 грн., або виконання за  рік забезпечено до затвердженої суми із 
врахуванням змін на 108,37 відсотка; 

- доходів спеціального фонду без  врахування трансфертів за 2018 рік надійшло в 
сумі 742 242,55  грн. (без врахування доходів в не грошовій формі – 3 019 754,0 грн.) 
при затвердженій із врахуванням змін сумі на 517 483,33 грн., виконання забезпечено 
до затвердженої суми із врахуванням змін на 143,43 відсотка. 

До загального та спеціального фондів із державного, обласного та інших 
бюджетів у вигляді субвенцій та дотацій надійшло 82 182 217,55 грн. (по загальному 
фонду – 80 779 348,55 грн. та по спеціальному фонду – 1 402 432,85 грн.), при 
затвердженій із врахуванням змін сумі на рік 82 923 869,00 грн., що становить 99,11 
відсотка. 
 Аналіз виконання плану по доходах за  2018 рік в Додатках 1,2 до даного рішення. 

 
Надходження доходів загального фонду без трансфертів, в порівнянні з 2017 

роком (12 960 241,54 грн.) у 2018 збільшились на 3 277 374,34  грн. 
Податку на доходи фізичних осіб поступило в сумі 10 802 696,28 грн., що 

становить 108,53 відсотка  до запланованих, або з перевиконанням на 848 606,28 грн.  
Місцевих податків надійшло до бюджету на суму 4 474 367,67 грн. при 

запланованих 4 038 726 грн., що склало 110,79 відсотка, або з перевиконанням на 
435641,67 грн., з них: 

- податку на майно надійшло до бюджету на суму 1 457 512,23 грн. при 
запланованих 1 363 041 грн., що склало 106,93 відсотки, або з 
перевиконанням на 94 471,23 грн.; 

- єдиного податку надійшло до бюджету на суму 3004809,44 грн. при 
запланованих 2 667 685 грн., що склало 112,64 відсотки, або з 
перевиконанням на 337 124,44 грн. 
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Акцизного податку з реалізації суб’єктів господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів надійшло до бюджету на суму 371229,2 грн. при 
запланованих 608284 грн., що склало 61,03 відсотка  або з недовиконанням на  
237054,8 грн. 

Акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 
надійшло до бюджету на суму 294767,12 грн. при запланованих 243200 грн., що 
склало 121,2 відсотка  або з перевиконанням на  51567,12 грн. 

Адміністративних зборів та платежів  надійшло до бюджету на суму 131461,17 
грн., при запланованих 93 300 грн., що склало 140,9 відсотка або з перевиконанням на 
38 161,17 грн.  

Доходів спеціального фонду без  врахування трансфертів за 2018 рік надійшло в 
сумі 742 242,55  грн. (без врахування доходів в не грошовій формі – 3 019 754,0 грн.) 
при затвердженій із врахуванням змін сумі на 517 483,33 грн., виконання забезпечено 
до затвердженої суми із врахуванням змін на 143,43 відсотка. з них: 

Власні надходження бюджетних установ поступили до бюджету в сумі 
537223,77 грн., що складає 183,67 відсотка до плану. 

Надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населених 
пунктів склало 187 512,07 грн. при запланованих 24983,33 грн., або з перевиконанням 
на 172687,85 грн.   

Видатки загального фонду  бюджету Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади з врахуванням трансфертів за 2018 рік склали 87 471 494,57 
грн., що складає 95,29 відсотка до уточненого плану на 2018 рік (91 794 858,44 грн.). 

На захищені видатки при запланованих 69 385 570,69 грн. спрямовано       
65 369 526,28 грн. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 
59 377 083,42 грн. при уточненому плані – 62 663 565,09 грн., на продукти харчування 
та медикаменти спрямовано 970 876,92 грн. при уточненому плані – 1 293 410,00 грн., 
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 4 567 077,57 грн. при 
уточненому плані – 4 819 396,00 грн., на інші виплати населенню спрямовано 
454 488,37 грн. при уточненому плані – 609 199,00 грн.  

Видатки спеціального фонду  бюджету Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади з врахуванням трансфертів за 2018 рік склали 
11141946,74 грн. 

На захищені видатки, а саме на продукти харчування при запланованих 
146 110,00  грн. спрямовано 360 026,71  грн. 

Заборгованості по захищених статтях видатків, по загальному та спеціальному 
фондах, станом на 01.01.2019 року немає. 
Аналіз виконання плану по видатках за  2018 рік в Додатках 3,4 до даного рішення. 

  
Враховуючи вищенаведене, селищна рада 

вирішила׃ 
1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2018 рік по доходах та 

видатках селищного бюджету згідно з додатками 1-4. 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                                  І. В. Довірак  
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