
 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

Сорок п’ята позачергова сесія 

РІШЕННЯ  

Від 16 березня  2020 року селище Печеніжин 

№ 2621-45/2020  

Про виконання селищного бюджету  
за  2019 рік  

 

Протягом 2019 року загальна сума надходжень у загальний та спеціальний 
фонди бюджету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади з 
врахуванням трансфертів склала 114 505,1 тис. грн. (без врахування доходів в не 
грошовій формі – 3669,0 тис. грн.)  при уточненому плані 114 429,0 тис. грн., або з 
перевиконанням на суму 76,1 тис. грн. 

За 2019 рік  до бюджету  селищної ради об’єднаної територіальної громади 
надійшло доходів загального та спеціального фонду (без урахування 
міжбюджетних трансфертів та доходів в не грошовій формі – 3 669,0 тис. грн.) 
19 861,3  тис. грн., що складає 105,2 відсотка  до уточненого плану (18879,6 тис. грн.).  

Доходів загального фонду, без  врахування трансфертів , надійшло 19 100,7 тис. 
грн., при уточненому плані 18241,2 тис. грн., що складає 104,71 відсотка 

(перевиконання – 859,5 тис. грн.). Слід зазначити, що уточнений річний план 
відповідає початковому.  Приріст  надходжень до загального фонду проти минулого 
року склав  17,6  відсотка (2863,1 тис. грн.).   

Податок на доходи фізичних осіб є основним бюджетоутворюючим джерелом 

доходів місцевого бюджету і його частка в структурі доходів загального фонду 
складає  64,6 відсотка (12345,2 тис. грн..).  

Місцевих податків надійшло до бюджету на суму 5437,8 тис. грн. при 
запланованих 4738,3 тис. грн., що склало 114,7 відсотка, або з перевиконанням на 
699,5 тис. грн. 

Неподаткові надходження  171,3 тис грн.. при плані 95 тис. грн.., або з 
перевиконанням на 76,3 тис. грн.. 

Доходів спеціального фонду без  врахування трансфертів за 2019 рік надійшло в 
сумі 760,6 тис.  грн. (без врахування доходів в не грошовій формі – 3669,0 тис. грн.) 
при затвердженій із врахуванням змін сумі на 638,4 тис. грн., виконання забезпечено 
до затвердженої суми із врахуванням змін на 19,1 відсотка.  

Власні надходження бюджетних установ поступили до бюджету в сумі 596,1 

тис грн., що складає 119,2 відсотка до плану. 

Надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населених 
пунктів склало 83,2 тис. грн.   
  До загального фонду бюджету громади протягом 2019 року надійшло з 
державного бюджету міжбюджетних трансфертів в загальній сумі 77362,1 тис. грн. в 
тому числі у вигляді: 
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– базової дотації –  18859,9  тис. грн. при такому ж плані;  
– освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 40838,0  

тис. грн. при  такому ж плані; 
– субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт 

існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах 
усіх ступенів – 2000,0 тис. грн.  

– медичної субвенції з державного бюджету – 11674,7 тис. грн. при такому ж 
плані; 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад –  3989,5 тис. грн. 

З обласного бюджету до загального фонду бюджету громади надійшло 7137,7 
тис. грн.. міжбюджетних трансфертів, в тому числі у вигляді: 

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної 
додаткової дотації з державного бюджету – 6519,1 тис. грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, 
що утворився на початок бюджетного періоду – 46,0 тис. грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету – 45,6 тис. грн..; 

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету – 145,0 тис. грн.; 

- іншої субвенції в сумі 382,0 тис. грн. 
До спеціального фонду бюджету громади в 2019 році надійшло: 
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів в 

сумі 298,0 тис. грн.., при плані 1190, 1 тис. грн., тобто не використано 892,1 тис. грн.., 
з них 826 тис. грн.. на придбання спецтехніки для транспортування та захоронення 
ТПВ в зв’язку з невідбуттям державних закупівель, які проводились, а також 66,1 тис. 
грн.. на виготовлення ПКД на майданчик по сортуванню ТПВ, оскільки радою не 
погоджено виділення земельної ділянки під майданчик; 

-  субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів 
відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного 
періоду  - 8808,4 тис. грн., при аналогічному плані; 

- 1037,7 тис. грн. - іншої субвенції, при плані 1046,0 тис. грн. тобто не 
використано та повернуто 8,3 тис. грн.. внаслідок економії при проведенні ремонтних 
робіт. 

Аналізи виконання плану по доходах за  2019 рік в Додатках 1,2 до даного 
рішення. 

 

По видатках загального фонду бюджет Печеніжинської селищної ради ОТГ за 
2019 рік виконаний на  96,5 відсотка до уточненого річного призначення (призначено 
по бюджету на рік з урахуванням  змін – 98682,7  тис. грн., використано протягом 
звітного періоду –  95174,7 тис. грн.). 



 

 

3 

 

 

На захищені видатки при запланованих 77 021,8 тис. грн. 
спрямовано    73 998,3 тис.  грн. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями 
спрямовано 67 377,4 тис. грн. при уточненому плані – 69 440,2 тис. грн., на продукти 
харчування та медикаменти прилади медичного призначення спрямовано 1190,2 тис. 
грн. при уточненому плані – 1 313,7 тис. грн., на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв спрямовано 4 869,6 тис. грн. при уточненому плані – 5 415,6 тис. грн., на 
інші виплати населенню спрямовано 561,1 тис.  грн. при уточненому плані – 852,3 

тис.  грн. 
 По видатках спеціального фонду бюджет Печеніжинської селищної ради ОТГ 

за 2019 рік виконаний на 92,99 відсотка до уточненого річного призначення, або 
недовиконано на  1 570,9  тис. грн. (призначено по бюджету на рік з урахуванням  
змін 22 409,2 тис. грн., використано протягом звітного періоду 20838,3 тис. грн.).  

На захищені видатки, при запланованих 436,0 тис. грн. спрямовано    422,8 тис. 
грн., а саме на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 146,0 тис. грн. при 
уточненому плані – 146,0 тис. грн., на продукти харчування при запланованих 290,0  

грн. спрямовано 276,8  грн. 
Заборгованості по захищених та незахищених статтях видатків, по загальному 

та спеціальному фондах, станом на 01.01.2020 року немає. 
Аналіз виконання плану по видатках за  2019 рік в Додатках 3,4 до даного рішення. 

  

Враховуючи вищенаведене, селищна рада 

вирішила׃ 
1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2019 рік по доходах та 

видатках селищного бюджету згідно з додатками 1-4. 

 

Печеніжинський селищний голова ОТГ                                  І. В. Довірак  
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