
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__21.02.2018__                                                                                                №___45____ 

                                                                 м. Лиман 

 

Про виконання бюджету  

об’єднаної територіальної  

громади за 2017 рік 

  

 

 Керуючись пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, підпунктом 1 

пункту "а" статті 28, частиною 6 статті 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Інформацію начальника фінансового управління Лиманської міської ради  

Пилипенко Т.В.  «Про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за    

2017 рік» прийняти до відома (додається).  

 2. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) подати до міської 

ради на затвердження звіт  про виконання бюджету об’єднаної територіальної 

громади за  2017 рік  згідно з додатками 1, 2 (додаються). 

3.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

 Міський голова                                                                                П.Ф.Цимідан 

 
 



Інформація про виконання бюджету Лиманської ОТГ за  2017 рік 

 

Доходи 

 

По результатах роботи за  2017 рік надходження до загального фонду 

бюджету склали 517896,6 тис грн., або виконані на 101,1 % до планових  річних 

призначень з урахуванням змін, без врахування трансфертів – 215162,7  тис. грн. ( 

при плані 203064,9 тис. грн.), або на 106,0 %. Планові показники за 2017 рік 

перевиконані на  12097,8 тис. грн. або 106,0 %. В порівнянні до відповідного 

періоду минулого року надходження загального фонду зросли на 25308,9 тис. грн., 

або  на 13,3 %.  

Основним джерелом формування доходної частини бюджету є податок на 

доходи фізичних осіб та плата за землю, питома вага яких становить 72,6%   та    

10,2 % відповідно. 

Податку на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету   156204,1 тис. грн., 

що складає 106,3 % до річних планових  призначень з урахуванням змін.  

Надходження податку на доходи фізичних осіб зросли в порівнянні з відповідним 

періодом 2016 року на 8,2% (11774,7 тис. грн.). Бюджетоутворюючими платниками 

податку є  підприємства залізничного транспорту (63,5% ).  

Надходження плати за землю склали 22051,7 тис. грн., або 98,0 % до річного 

плану та збільшилися  до відповідного періоду минулого року на 762,6 тис. грн. або 

на 3,6% .  

Єдиного податку з підприємницької діяльності надійшло в сумі 13801,1 тис. 

грн. або 107,5 % до річного плану з урахуванням змін. До відповідного періоду 

надходження зросли на 3341,7 тис. грн. або на 31,9%. 

Находження плати за розміщення в установах банків тимчасово вільних 

бюджетних коштів  склали 10783,5 тис. грн.  У 2017 році розміщалися кошти 

загального фонду у сумі 100,0 млн.. грн. на термін з березня по грудень 14,0 %.   

Акцизного податку надійшло 5374,1 тис. грн. – 99,8 % до затвердженого 

плану з урахуванням змін (5385,7 тис.грн.), що менше на 534,6 тис. грн. до 

відповідного періоду минулого року.  На суму недоотриманого акцизного податку 

з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального 

(13,44%) з державного бюджету отримана компенсація у сумі 1278,36 тис.грн. 

Збору за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та 

користування земельними ділянками лісового фонду надійшло до бюджету у сумі 

2112,9 тис. грн. або 106,7 % до річних призначень з урахуванням змін. До 

відповідного періоду минулого року надходження зменшилися на 1859,7 тис. грн. 

або на 46,8 % . 

 Находження  податку на нерухоме майно, відмінне від плати за землю 

склали 1397,0 тис. грн. або 122,2 % до річного плану з урахуванням змін та зросли 

до  находжень 2016 року в 2,0 рази або на 704,9 тис. грн.. на що вплинуло 

збільшення кількості платників та зростання ставок, які прив’язані до мінімальної 

зарплати. 

Надходження від плати за надання адміністративних послуг склали 608,9 

тис.грн. або 115,0 % до річного плану з урахуванням змін. 

Адміністративного збору за проведення  державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань до бюджету надійшло 

у сумі 40,9 тис.грн. або 113,6 %  до річного плану з урахуванням.  



Адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень надійшло у сумі 411,6 тис. грн. та  виконано на 107,8% до 

плану з урахуванням змін   

  Сума надходжень державного мита склала 504,7 тис. грн., або 104,4 % до 

планових показників і зменшилися до відповідного періоду минулого року на 96,6 

тис. грн. або 16,1%.       

Надходження плати за надра склали 315,1 тис. грн. або 100,0 % до плану з 

урахуванням змін.  

 Податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності в 

бюджет надійшло 22,6 тис. грн. або 100,4 % до плану з урахування змін та  на 56,2 

тис. грн. менше до відповідного періоду минулого року. 

                                     

Отримано із державного бюджету субвенцій  та дотацій у сумі 297793,8 

тис.грн.: 

- для фінансування допомоги сім’ям з дітьми, 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, пільг та субсидій населенню на 

оплату електроенергії, газу та житлово-комунальних послуг та інші пільги і 

твердого палива,  у сумі 178544,6 тис. грн. або 98,8 % до річного плану з 

урахування змін. 

- освітньої субвенції у сумі 50207,3 тис. грн..  

-  медичної субвенції – 41234,2 тис. грн.;   

- на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у сумі 

4911,8 тис.грн.; 

- на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових 

будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для 

дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей - сиріт,  дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-

кошторисної документації  - 350,0 тис.грн.; 

- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань у сумі 897,3 тис.грн.; 

- інших дотацій надійшло  у сумі 21648,6 тис. грн.  

З обласного бюджету отримано субвенцій  та дотацій у сумі 4940,1 тис.грн. 

 

Доходи спеціального фонду бюджету за 2017 рік виконані на 107,3 %, при 

річному плані 22578,5 тис. грн. надійшло 24215,8 тис. грн.,  з них субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад у сумі 7577,7 тис.грн. 

 

Видатки 

Видатки по загальному фонду бюджету за 2017 рік виконані в сумі  457802,4 

тис.грн. або  95,2 відсотка річних призначень, по спеціальному фонду – 113454,8 

тис.грн. або 75,1 відсотка річних призначень.  

Видатки загального фонду бюджету виконані наступним чином: 



• на освіту спрямовано 128905,9 тис.грн, що складає 95,0 відсотка до 

річних призначень; 

• на охорону здоров'я – 55135,5 тис.грн., що складає 92,1 відсотка до 

річних призначень; 

• на культуру і мистецтво – 11407,9 тис.грн., що складає  94,6 відсотка 

до річних призначень; 

• на соціальний захист та соціальне забезпечення  − 192632,7 тис.грн., 

що складає 98,1 та 95,5 відсотка до річних призначень; 

• на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 38693,3 

тис.грн., що складає 96,8 відсотка до річних призначень;  

• на фізичну культуру і спорт – 2648,1 тис.грн. що складає 97,7 відсотка 

до річних призначень; 

• на інші видатки (без трансфертів)– 24733,0 тис.грн., що складає 82,0 

відсотка до річних призначень. 

   

Фінансування захищених та першочергових статей бюджету за 2017 рік 

здійснювалось згідно зареєстрованих фінансових зобов’язань в територіальному 

органі Державної казначейської служби розпорядниками бюджетних коштів. 

Фінансування заробітної плати з нарахуваннями виконано в повному обсязі у 

встановлені терміни.  

 Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету  з початку року 

зросла на 23627,0 тис.грн. та складає станом на 01.01.2018 року 43304,1 тис.грн., з 

них 43295,6 тис.грн. – бюджетна заборгованість по видатках, які фінансуються  за 

рахунок субвенцій з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій 

населенню, з якої 5946,5 тис.грн. заборгованість минулих років, 37349,1 тис.грн. 

заборгованість поточного року та 8,5 тис.грн. - кредиторська заборгованість по 

видаткам, які фінансуються за рахунок   коштів  місцевого бюджету(надання пільг 

окремим категоріям громадян з послуг зв'язку). 

 Кредиторська заборгованість по спеціальному  фонду бюджету станом на 

01.01.2018 року відсутня. 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління міської ради                                  Т.В.Пилипенко 

 



Додаток 1

до     рішення виконавчого комітету міської ради

 ________________ № _______

                                                                                                                                            Звіт

тис.грн.

        Загальний фонд

    Коди Затверджено Виконано Відхилення до річних 

Найменування бюджетної росписом на рік станом на призначень

класифікації з урахуванням 01.01.2018 "+,-"        %

змін року виконання

            Доходи

Податкові надходження- всього, у т.ч. 10000000 191282,6 202674,1 11391,5 106,0

Податок на  доходи фізичних осіб 11010000 146985,2 156204,1 9218,9 106,3

Податок на прибуток підриємств 11020000 22,5 22,6 0,1 100,4

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значенняч та користування земельними ділянками лісового фонду 13010200 1980,2 2112,9 132,7 106,7

Плата за користування надрами місцевого значення 13030200 315,0 315,1 0,1 100,0

Акцизний податок з виробленого в Україні пального 14021900 808,6 695,4 -113,2 86,0

Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального 14031900 2645,9 2646,5 0,6 100,0

Акцизний збір з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 14040000 1931,2 2032,2 101,0 105,2

 Плата за землю 18010000 22 500,0 22 051,7 -448,3 98,0

Податок на нерухоме майно 18010000 1143,5 1397,0 253,5 122,2

Транспортний податок 18011000 54,1 54,2 0,1 100,2

Туристичний збір 18030000 62,6 62,7 0,1 100,2

Єдиний податок для субєктів малого підприємництва 18050000 12833,8 13801,1 967,3 107,5

Кошти, що передаються(отримуються), як компенсація із загального фонду держбюджету бюджетам місцевого самоврядування 19090100 0,0 1278,6 1278,6 #ДЕЛ/0!

Неподаткові надходження- всього,у т.ч. 20000000 11782,3 12488,4 706,1 106,0

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 21050000 10245,6 10783,5 537,9 105,3

Надання адміністративних послуг 22012500 529,3 608,9 79,6 115,0

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції 21010300 1,1 1,1 0,0 100,0

Адміністративні штрафи та інші санкції 21081100 17,1 17,1 0,0 100,0

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 21081500 0,0 30,7 30,7 #ДЕЛ/0!

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних  осіб – підприємців та громадських формувань 22010300 36,0 40,9 4,9 113,6

Адміністративний     збір  за державну    реєстрацію речових прав на нерухоме   майно та їх обтяжень  22012600 381,8 411,6 29,8 107,8

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 22012900 0,0 0 0,0 #ДЕЛ/0!

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна,що у комунальній власності 22080400 19,0 20,3 1,3 106,8

Державне мито 22090000 483,5 504,7 21,2 104,4

Інші надходження 24060000 68,9 69,6 0,7 101,0

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння  31020000 0,0 0,2 0,2 #ДЕЛ/0!

РАЗОМ доходів ( без трансфертів) 90010100 203064,9 215162,7 12097,8 106,0

Офіційні трансферти -всього 40000000 309101,1 302733,9 -6367,2 97,9

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 41020200 21648,6 21648,6 0,0 100,0

Інші додаткові  дотації 41020900 3207,0 3207,0 0,0 100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної 41030600 88327,8 86205,6 -2122,2 97,6

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 41030800 80213,0 80213,0 0,0 100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 41031000 10646,9 10646,9 0,0 100,0

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 41035800 1479,2 1479,1 -0,1 100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 41031400 4033,6 0,0 -4033,6 0,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 41033200 4911,8 4911,8 0,0 100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41033600 897,3 897,3 0,0 100,0

Освітня субвенція 41033900 50207,3 50207,3 0,0 100,0

Медична субвенція 41034200 41234,2 41234,2 0,0 100,0

будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей - сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення 

проектно-кошторисної документації  41034400 350,0 350,0 0,0 100,0

Інші субвенції 41035000 1944,4 1733,1 -211,3 89,1

Всього доходів (з трансфертами) 90010300 512166,0 517896,6 5730,6 101,1

        про виконання загального фонду  бюджету Лиманської ОТГ за 2017 рік



Видатки

Державне управління 0100. 39962,2 38693,3 -1268,9 96,8

Освіта 1000 135706,7 128905,9 -6800,8 95,0

Охорона здоров`я 2000 59892,9 55135,5 -4757,4 92,1

Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 196347,5 192632,7 -3714,8 98,1

Культура і мистецтво 4000 12061,4 11407,9 -653,5 94,6

Фізична культура і спорт 5000 2711,4 2648,1 -63,3 97,7

Житлово-комунальне господарство 6000 16193,1 13801,1 -2392,0 85,2

Будівництво 6300 1236 232,2 -1003,8 18,8

Транспорт, дорожне господарство, зв`язок, телекомуникації та інформатика 6600 5318,2 4209,8 -1108,4 79,2

Правоохорона  діяльність та забезпечення безпеки держави 7000 4395,6 4366,7 -28,9 99,3

Засоби масової інформації 7200 199 199 0,0 100,0

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 7300 481,2 84,5 -396,7 17,6

Інші послуги , пов`язані з економічною діяльністю 7400 355,2 192,4 -162,8 54,2

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 7800 97,8 53,1 -44,7 54,3

Резервний фонд 8010 100 -100,0 0,0

Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки 8050 1445,8 1240,3 -205,5 85,8

Інші видатки 8600 431 353,9 -77,1 82,1

Разом видатків (без трансфертів) 900201 476935 454156,4 -22778,6 95,2

Офіційні трансферти -всього 8000 3740,1 3646 -94,1 97,5
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів 8370 912,1 896,8 -15,3 98,3

Інші субвенції 8800 2828 2749,2 -78,8 97,2

Всього видатків (з трансфертами) 900203 480675,1 457802,4 -22872,7 95,2

Звіт про виконання загального фонду   бюджету Лиманської ОТГ за 2017 рік підготовлено фінансовим управлінням Лиманської міської ради

Начальник фінансового управління Т.В.Пилипенко

Керуючий справами Р.О.Малий



Додаток 2

до     рішення виконавчого комітету міської ради

 ________________ № _______

                                                               Звіт

тис.грн

         Спеціальний фонд

    Коди Затверджено Виконано Відхилення до річних 

бюджетної росписом на рік станом на призначень

класифікації з урахуванням 01.01.2018 "+,-"        %

змін виконання

            Доходи

Податкові надходження- всього, у т.ч. 10000000 135 160,1 25,1 118,6

Екологічний податок 19010000 135,0 160,1 25,1 118,6

Неподаткові надходження- всього,у т.ч. 20000000 6569,6 16315,6 9746,0 248,3

Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог 

відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації  21080700 0,7 0 -0,7 0,0

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності 24062100 0,0 3,6 3,6 #ДЕЛ/0!

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 24170000 50,0 153,2 103,2 306,4

Власні надходження бюджетних установ 25000000 6518,9 16158,8 9639,9 247,9

Доходи від операцій з капіталом 30000000 0,0 162,4 162,4 #ДЕЛ/0!

Надходження від продажу землі  33010000 0,0 162,4 162,4 #ДЕЛ/0!

РАЗОМ доходів ( без трансфертів) 90010100 6704,6 16638,1 9933,5 248,2

Офіційні трансферти -всього 40000000 15873,9 7577,7 -8296,2 47,7

Інші субвенції 41035000 0 0 0,0 0,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України 41031400 6050,4 0 -6050,4 0,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 41033200 9823,5 7577,7 -2245,8 77,1

Всього доходів (з трансфертами) 90010300 22578,5 24215,8 1637,3 107,3

Видатки

Державне управління 0100. 4261,4 4016,5 -244,9 94,3

Освіта 1000 38443,2 27532,1 -10911,1 71,6

Охорона здоров'я 2000 5828,9 11606,5 5777,6 199,1

Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 1586,3 1993,3 407,0 125,7

Культура і мистецтво 4000 3260,3 3492,2 231,9 107,1

Фізична культура і спорт 5000 73,4 74 0,6 100,8

Житлово-комунальне господарство 6000 33991,2 18329,2 -15662,0 53,9

Будівництво 6300 17121,6 11550,4 -5571,2 67,5

Транспорт, дорожне господарство, зв*язок, телекомуникації та інформатика 6600 32908,1 24273,2 -8634,9 73,8

Правоохорона діяльність та забезпечення безпеки держави 7000 696,4 688,2 -8,2 98,8

Інші послуги , пов*язані з економічною діяльністю 7400 8602,6 8526,1 -76,5 99,1

Цільові фонди 9100 213,8 213,8 0,0 100,0

Разом видатків (без трансфертів) 900201 146987,2 112295,5 -34691,7 76,4

Офіційні трансферти -всього 8000 4170,9 1159,3 -3011,6 27,8

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів 8370 436 416,9 -19,1 95,6

Інші субвенції 8800 3734,9 742,4 -2992,5 19,9

Всього видатків (з трансфертами) 900203 151158,1 113454,8 -37703,3 75,1

Звіт про виконання спеціального фонду   бюджету Лиманської ОТГ за   2017 рік підготовлено фінансовим управлінням Лиманської міської ради

Начальник фінансового управління Т.В.Пилипенко

Керуючий справами Р.О.Малий

        про виконання спеціального фонду   бюджету Лиманської ОТГ за 2017 рік


