
17. Бюджетна політика 
 

По результатах роботи за 2017 рік виконання доходної частини бюджету складає 

542112,4 тис. грн., або 91,7 % до показників, встановлених програмою, в тому числі: 

надходження загального фонду складають 517896,6 тис. грн., або 88,5 % до 

встановлених програмою; спеціального - 383,6 % до встановлених програмою і складає 

24215,8 тис. грн. 

 Основним джерелом формування доходної частини бюджету є податок з доходів 

фізичних осіб і плата за землю, питома вага яких складає відповідно 72,6 % і 10,2 % від 

суми надходжень податків та зборів загального фонду (без врахування трансфертів). 

За 2017 рік до бюджету Лиманської ОТГ надійшла сума податку на доходи 

фізичних осіб у сумі 156204,1 тис. грн., що складає 89,7 % до планів, встановлених 

програмою. 

 Надходження земельного податку склали 22051,7 тис. грн., або 98,0 % до 

встановлених програмою. 

Надходження плати за надра склали 315,1 тис. грн., або 112,5 % до програми. 

За 2017 рік надійшло акцизного податку у сумі 5374,1 тис. грн., або 82,7 % до 

програми. 

Туристичного збору надійшло у сумі 62,7 тис. грн., або 104,5 % до встановлених 

програмою. 

Надходження єдиного податку за 2017 рік поточного року склали 13801,1 тис. 

грн., або 119,0 % до планів, встановлених програмою. 

Сума надходжень державного мита склала 504,7 тис. грн., або 81,1 % до 

показників, встановлених програмою. Надходження збору за 2017 рік зменшилися 

проти надходжень відповідного періоду минулого року на 96,6 тис. грн. 

Плати за адміністративні послуги надійшло у сумі 608,9 тис. грн., або 238,8 % до 

програми. 

Надійшло доходів до спеціального фонду у сумі 24215,8 тис. грн., або 383,6 % 

до показників, встановлених програмою. 

За 2017 рік виконання власних надходжень бюджетних установ складає 16158,8 

тис. грн., або 247,9 % до річного плану. 

Екологічного податку надійшло у сумі 160,1 тис. грн., або 118,6 % до 

затвердженого плану. 

Кошти від продажу землі надійшли у сумі 162,4 тис. грн. 

Отримана субвенція із Державного бюджету загального фонду для фінансування 

пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, газу та житлово-комунальних 

послуг, соціальні виплати у сумі 177065,5 тис. грн. Інші трансферти загального фонду з 

Державного бюджету склали 120728,3 тис. грн., з обласного бюджету - 4940,1 тис. грн.  

 

Виконання програми бюджету по Лиманській ОТГ за 2017 рік 
 

 Встанов-

лено 

програ-

мою 

Виконано 

за 2017 

рік 

% вико-

нання 

програ-

ми 

% до 

відповідно

го періоду 

2016 року 

Загальний фонд     

Податок на доходи фізичних осіб 174078,2 156204,1 89,7 108,2 

Податок на прибуток комунальних підприємств 10,0 22,6 в 2,3 р.б. 28,7 

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в частині 

деревини,заготовленої в порядку рубок 

головного користування) 

1730,0 2112,9 122,1 53,2 

Рентна плата за користування надрами для 280,0 315,1 112,5 в 2,4 р.б. 



видобування корисних копалин місцевого 

значення 

Акцизний податок 6500,0 5374,1 82,7 91,0 

Земельний податок 22500,0 22051,7 98,0 103,6 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 
760,7 1397,0 183,6 в 2,0 р.б. 

Транспортний податок 50,0 54,2 108,4 81,0 

Туристичний збір 60,0 62,7 104,5 117,6 

Єдиний податок 11600,1 13801,1 119,0 131,9 

Держмито 622,0 504,7 81,1 83,9 

Адмінштрафи та санкції 25,0 17,1 68,4 135,7 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва 

та обігу алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів 

- 30,7 - - 

Плата за орендної плати майнових комплексів 8,2 20,3 в 2,5 р.б. в 2,5 р.б. 

Частина прибутку госпразрахункових 

організацій 
- 1,1 - 3,0 

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів 
- 10783,5 - в 6,1 р.б. 

Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань 

56,0 40,9 73,0 149,8 

Плата за адміністративні послуги 255,0 608,9 в 2,4 р.б. в 2,6 р.б. 

Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
311,0 411,6 132,3 в 4,2 р.б. 

Плата за скорочення термінів надання послуг у 

сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, а також 

плата за надання інших платних послуг, 

пов’язаних з державною реєстрацією 

20,0 - - - 

Кошти, що передаються(отримуються), як 

компенсація із загального фонду держбюджету 

бюджетам місцевого самоврядування 

- 1278,6 - - 

Находження коштів від драгметалів - 0,2 - - 

Інші надходження 3,0 69,6 в 23,2 р.б. в 7,6 р.б. 

РАЗОМ 218869,2 215162,7 98,3 113,3 

Додаткова дотація з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров'я 

- 21648,6 - - 

Інші додаткові дотації - 3207,0 - 146,0 

Субвенція із Державного бюджету місцевим 

бюджетам на фінансування пільг та субсидій 

населенню на оплату електроенергії, газу та 

житлово-комунальних послуг, соціальні виплати 

288406,4 177065,5 61,4 105,0 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і прийомним 

батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за 

принципом "гроші ходять за дитиною 

1570,2 1479,1 94,2 115,5 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на відшкодування вартості лікарських 
- 897,3 - - 



засобів для лікування окремих захворювань 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад 

- 4911,8 - 21,2 

Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
44615,3 50207,3 112,5 89,5 

Медична субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
31672,1 41234,2 130,2 125,2 

Інші субвенції  - 1733,1 - 32,0 

Разом 585133,2 517896,6 88,5 107,8 
Спеціальний фонд 6312,4 24215,8 383,6 137,8 

в т.ч. трансферти - 7577,7 - 65,9 

ВСЬОГО ДОХОДІВ 591445,6 542112,4 91,7 108,9 

 
В И Д А Т К И 

 
Програмою соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік по загальному 

фонду бюджету передбачено 551711,0 тис. грн., касові видатки за 2017 рік склали 

457802,4 тис. грн. або 83,0 % від програми на рік. 

По спеціальному фонду заплановано 39734,6 тис. грн., касові видатки -                 

113454,8 тис. грн. 

 

Виконання програми видаткової частини бюджету  

по Лиманської ОТГ за 2017 рік 
 

 
Встановлено  

програмою 

Виконано 

за 

2017 рік 

% виконання 

Програми 

% до 

2016 року 

Соціальний захист – всього 296101,3 191648,7 64,7 108,3 

в т.ч.:     

- допомога сім’ям з дітьми 95901,1 86205,6 89,9 103,9 

- інше соціальне забезпечення 200200,2 105443,1 52,7 112,2 

Житлово-комунальне господарство 9000,0 13801,1 153,3 196,6 

Освіта 99570,2 128905,9 129,5 162,9 

Культура 9000,0 11407,9 126,8 155,9 

Охорона здоров’я 44600,0 55135,5 123,6 150,5 

ФК та спорт 2000,0 2648,1 132,4 150,3 

Правоохоронні органи 3900,0 4366,7 112,0 179,2 

Органи самоуправління 24500,0 38693,3 157,9 194,9 

Молодіжні програми 695,0 984,0 141,6 157,7 

Реверсна дотація - - - - 

Інші видатки 62344,5 10211,2 16,4 156,4 

ІТОГО: 551711,0 457802,4 83,0 135,0 

Спеціальний фонд 39734,6 113454,8 в 2,9 р.б. 154,8 

ВСЬОГО: 591445,6 571257,2 96,6 138,5 

 

До складу інших видатків включені: 

 - розробка схем та проектних рішень масового застосування - 232,2 тис. грн.; 

 - підтримка періодичних видань (газет та журналів) - 199,0 тис. грн.; 

- утримання та розвиток інфраструктури доріг - 2997,5 тис. грн.; 

 - інші заходи у сфері автомобільного транспорту - 1212,3 тис. грн.; 

 - проведення заходів із землеустрою - 84,5 тис. грн.; 

- програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій -                     

92,0 тис. грн.; 

- інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю - 100,4 тис. грн.; 



- видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха - 45,4 тис. грн.; 

- організація рятування на водах - 7,7 тис. грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 896,8 тис. грн.; 

- видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки - 

1240,3 тис. грн.; 

- інші видатки - 353,9 тис. грн.; 

- інші субвенції - 2749,2 тис. грн. 

 

Напрямки виконання показників такі: 

                                                                                                                                              % 

Освіта 28,2 

Охорона здоров’я 12,0 

Соціальний захист населення (пільги ветеранам війни, допомога сім’ям з 

дітьми, субсидії, притулок, тер центр) 
41,9 

ЖКГ 3,0 

Культура 2,5 

Органи управління 8,4 

Інші 4,0 

 

По основним економічним показникам виконання складає: 

тис. грн.                                                       % 

Заробітна плата 134658,0 29,4 

Нарахування на заробітну плату 29856,2 6,5 

Придбання предметів і 

матеріалів 
14099,2 3,1 

Енергоносії 19728,5 4,3 

Субсидії та поточні трансферти 205700,1 44,9 

Інші видатки 53760,4 11,8 

ВСЬОГО: 457802,4 100,0 

 

 

 



 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ПО ЛИМАНСЬКІЙ ОТГ ЗА 2017 РІК 
 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 рік 

фактичне 

виконання 

2017 рік 

програма  
на рік 

фактичне 

виконання за 

12 місяців 

фактичне виконання у % 

до програми 

на 2017 рік 
до відповідного 

періоду 2016 року 
1 2 3 4 5 6 7 

Фінансові  показники       

Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до 

бюджетів усіх рівнів, всього тис.грн. 
351743,3 409499,6 399534,4 97,6 113,6 

Доходи бюджету міста (району), всього (без трансфертів) тис.грн. 206143,0 225181,6 231800,8 102,9 112,4 

Трансферти з Державного бюджету - разом, з них: тис.грн. 291691,1 366264,0 305371,5 83,4 104,7 

     базова дотація                                                                                 тис.грн - - - - - 

     реверсна дотація тис.грн. - - - - - 

     освітня субвенція тис.грн 56127,3 44615,3 50207,3 112,5 89,5 

     медична субвенція тис.грн 32935,7 31672,1 41234,2 130,2 125,2 

     інші міжбюджетні трансферти тис.грн. 193735,1 289976,6 213930,0 73,8 110,4 

Трансферти з обласного бюджету, всього тис.грн. 8893,0 - 4940,1 - 55,6 

Видатки бюджету міста (району) тис.грн. 412472,4 591445,6 571257,2 96,6 138,5 

Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього тис.грн. 9849,6 9160,0 7649,99 83,5 77,7 

     з нього:        

     до Державного бюджету тис.грн. 4621,6 5058,6 4124,09 81,5 89,2 

     до місцевого бюджету тис.грн. 5228,0 4101,4 3525,9 86,0 67,4 

 


