
 Про стан виконання міського бюджету 

 за 1півріччя 2016 року 
 

         За  1 півріччя 2016 року до міського бюджету Гребінківської міської 

ради надійшло доходів в сумі 6 641,9 тис. грн., при  плані 2 545,6 тис. грн., 

виконання становить 260,9% , а саме: по загальному фонду -  6 585,6 тис. 

грн.( 264,4% або 4 092,7тис.грн. надходжень зверх плану) та по спеціальному 

фонду – 56,3 тис. грн.(102,2% або 1,2тис.грн. надходжень зверх плану ). 

         Перевиконання відбулося по таких податках, як: 

- Акцизний збір, надійшло 1 037,7 тис. грн. при плані  

600,0 тис. грн., план виконано на 173%;. В порівнянні з відповідним періодом 

2015 року надходження збільшились на 511,0тис.грн.; 

- Земельний податок, надійшло 4 219,3тис.грн. при плані 

1 161,3 тис. грн., план виконано на 363,3%. В порівнянні з відповідним 

періодом 2015 року надходження збільшились на 3 133,4тис.грн.; 

- Єдиний податок, надійшло 1 021,9тис.грн. при плані 600,0 

тис. грн., план виконано на 170,3%. В порівнянні з відповідним періодом 

2015 року надходження збільшились на 382,6тис.грн.; 

- Адміністративні послуги, надійшло 113,8тис.грн. при плані 

69,6тис.грн., план виконано на 163,5%. В порівнянні з відповідним періодом 

2015 року надходження збільшились на 34,8тис.грн.; 

- Податок на прибуток, надійшло 42,2тис.грн. при плані 

2,5тис.грн., план виконано на 1688,1%. В порівнянні з відповідним періодом 

2015 року надходження збільшились на 35,6тис.грн.; 

- Податок на нерухоме майно, надійшло 124,3тис.грн. при  

плані 24,0тис.грн., план виконано на 518,1%. В порівнянні з відповідним 

періодом 2015 року надходження збільшились на 34,8тис.грн.; 

- Кошти від продажу землі, надійшло 8,3тис.грн. при плані 

4,6тис.грн., план виконано на 180,0%. В порівнянні з відповідним періодом 

2015 року надходження зменшились на 3,0тис.грн.. 

         Не виконання відбулося по таких податках, як: 

- Екологічний податок, надійшло 48,1тис.грн. при плані 

50,5тис.грн., план виконано на 95,1%. В порівнянні з відповідним періодом 

2015 року надходження зменшились на 26,5тис.грн.; 

- Адміністративні штрафи та інші санкції, надійшло 

0,9тис.грн. при плані 3,5тис.грн., план виконано на 25,9%. В порівнянні з 

відповідним періодом 2015 року надходження зменшились на 5,2тис.грн.; 

- Державне мито, надійшло 24,7тис.грн. при плані 29,5тис.грн., 

план виконано на 72,9%. В порівнянні з відповідним періодом 2015 року 

надходження збільшились на 7,2тис.грн.. 

            Видатки за 1 півріччя 2016 року  освоєно в сумі 3 526,9тис.грн. при 

плані 4 659,2 тис. грн., або на 76,0 % до уточненого плану,а саме: по 

загальному фонду – 2 971,7тис.грн.(84,0%), по спеціальному фонду – 

555,2тис.грн.(49,0%).. 

           В розрізі основних галузей бюджетної сфери обсяг виконання за 

загальним та спеціальним фондами становить: 



- Інші видатки на соціальний захист населення – 49,0тис.грн.  

(68,0% ), в порівнянні з відповідним періодом 2015 року використано більше 

на 21,5тис.грн., а саме: програма підтримки антитерористичної операції в 

східних областях України та членів їх сімей – 13,7тис.грн., програма 

соціального захисту окремих незахищених категорій населення – 

35,3тис.грн.; 

- Дотація ЖКГ – 267,8тис.грн. ( 71% ), в порівнянні з 

відповідним періодом 2015року використано менше на 439,6тис.грн.; 

- Благоустрій міст, сіл, селищ –  793,5тис.грн. ( 74,3% ), в 

порівнянні з відповідним періодом 2015 року використано більше на 

324,6тис.грн., а саме: програма покращення благоустрою в місті – 

698,0тис.грн., програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків 

засобами обліку теплової енергії у місті – 77,3тис.грн., організація 

оплачуваних громадських робіт у місті – 18,2тис.грн.; 

- Фінансова підтримка спортивному комплексу – 228,0  

тис. грн. ( 100% ), в порівнянні з відповідним періодом 2015 року 

використано більше на 80,4тис.грн., а саме: міська програма підтримки 

футболу в місті – 11,4тис.грн., міська програма підтримки та розвитку 

фізичної культури і спорту – 189,0тис.грн., міська програма розвитку та 

популяризації настільного тенісу – 10,4тис.грн., організація оплачуваних 

громадських робіт у місті – 17,2тис.грн.; 

- Міська Програма розвитку футболу в місті –  

73,9тис.грн.(74%), в порівнянні з відповідним періодом 2015 року 

використано більше на 33,1тис.грн.; 

- Органи місцевого самоврядування – 998,3тис.грн.(63,7%), в 

порівнянні з відповідним періодом 2015 року використано більше на 

231,2тис.грн.; 

- Землеустрій – 50,0тис.грн.(100%); 

- Капітальні вкладення – 200,0тис.грн.(100%); 

-  Транспорт, дорожнє господарство – 615,8тис.грн.(100%), в  

порівнянні з відповідним періодом 2015 року використано менше на 

89,8тис.грн., а саме: розчищення доріг від снігу – 32,7тис.грн., посипка доріг 

протиожеледним матеріалом – 13,7тис.грн., поточний ремонт доріг – 

560,7тис.грн., установка дорожніх знаків – 8,7тис.грн.; 

- Інші видатки – 112,4тис.грн. ( 78,0% ), в порівнянні з 

відповідним періодом 2015 року використано більше на 105,8тис.грн., в тому 

числі: міська програми соціально-економічного розвитку міста – 11,6тис.грн., 

міська програма роботи з обдарованою молоддю – 6,7тис.грн., програма 

інформаційного забезпечення – 7,5тис.грн., програма покращення 

благоустрою в місті – 86,6тис.грн.; 

- Інші субвенції – 138,2тис.грн.(100%), в порівнянні з 

відповідним періодом 2015 року використано більше на 108,6тис.грн., а саме: 

міська програма підтримки діяльності Гребінківської районної організації 

ветеранів – 10,0тис.грн., міська програма підтримки Гребінківської районної 

громадської організації «Союз Чорнобиль України» - 10,0тис.грн., міська 

програма соціально-економічного розвиту міста – 17,1тис.грн., програма 

підтримки та розвитку комунального підприємства «Центр надання послуг та 



консультацій» – 40,0тис.грн., програма сприяння організації цивільного 

захисту населення, пожежної безпеки та охорони громадського порядку – 

6,0тис.грн., утримання об’єднаного трудового архіву Гребінківського району 

– 22,3тис.грн., міська програма оздоровлення та відпочинку дітей – 

30,0тис.грн., програма організації громадських робіт – 2,7тис.грн.. 

        Фінансування проводилось відповідно до річного розпису 

асигнувань. В першу чергу кошти спрямовувались на захищені статті 

видатків: оплату праці з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв. 

         Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати 

працівникам бюджетної сфери та енергоносіїв станом на 01 липня 2016 року 

відсутня. 


