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Інформація про обсяги доходів і видатків міського бюджету за січень-

листопад 2017 року 

 

За 11 місяців 2017 року до бюджету міста надійшло власних доходів 

в сумі 89775,0 тис. грн. Відсоток виконання власних доходів до планових 

призначень на січень-листопад поточного року склав 105,8 відсотків, 

досягнуто перевиконання в сумі 4883,7 тис. грн. В порівнянні з відповідним 

періодом минулого року надходження збільшились на 27315,3 тис. грн. або 

на 43,7 відсотків. 

            В структурі  власних доходів найбільша питома  вага наступних 

джерел: 

-         податку на доходи фізичних осіб – 55002,4 тис. грн. (61,3 відсотків в 

загальних надходженнях); 

-         єдиного податку -    12478,0 тис. грн. (13,9 відсотків); 

-         плати за землю -       12009,3 тис. грн. (13,4 відсотки); 

-         акцизного  податку -  5892,4 тис. грн. (6,6 відсотків). 

            З державного бюджету за січень - листопад 2017 року  місту 

перераховані трансферти у сумі 178048,1 тис. грн., а саме: 

дотації з державного бюджету  - 277,9 тис. грн.; 

субвенції на загальну суму 176887,8 тис. грн.,  в тому числі: освітня 

субвенція – 29802,8 тис. грн.;  медична субвенція – 22514,4 тис. грн., з якої 

передано районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування  

14298,2 тис. грн., та  субвенції на здійснення державних програм соціального 

захисту та на соціально-економічний  розвиток  окремих територій – 

124570,6 тис. грн. 

З обласного бюджету за січень-листопад 2017 року  місту 

перераховані субвенції на загальну суму 882,4 тис. грн.,  в тому числі:  

субвенції на здійснення обласних програм соціального захисту та на 

соціально-економічний  розвиток  окремих територій – 732,4 тис. грн., на 

ліквідацію наслідків НС, яка сталася 01.07.2017 – 150,0 тис. грн. 

Таким чином, зведений обсяг доходів міського бюджету станом на 

01.12.2017 року склав  272228,2 тис. грн. і збільшився в порівнянні з 

відповідним періодом минулого року на 76546,2 тис. грн.  або на 39,1 

відсотки. 

             За рахунок суттєвого збільшення надходжень до бюджету міста 

значно збільшено і його видаткову частину.  За 11 місяців поточного року 

обсяг видатків міського бюджету склав 241990,2 тис. грн., що на 71463,5 тис. 

грн. або на 70,5 відсотків більше в порівнянні з січнем - листопадом  2016 

року.  



              Станом на 01.12.2017 року найбільший обсяг видатків спрямовано на 

фінансування  наступних галузей  міста: 

-           соціальний захист  населення – 126450,8 тис. грн. (52,2 відсотки); 

-           освіту – 67534,6 тис. грн. (27,9 відсотків); 

-           охорону здоров’я – 9047,6 тис. грн. (3,7 відсотки); 

-           культура – 8658,9 тис. грн. (3,6 відсотки); 

-           житлово-комунальне господарство – 4023,3 тис. грн. (1,7 відсотки); 

-           транспорт -  3839,7 тис. грн. (1,6 відсотки). 

Обсяг видатків бюджету розвитку за 11 місяців  2017 року склав 

10594,6 тис. грн., що на  5449,5 тис. грн. менше в порівнянні з відповідним 

періодом минулого року. 

       До кінця року передбачається провести виплати за усіма 

запланованими видатками, не допустити виникнення кредиторської 

заборгованості на 01.01.2018 року. 
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