
Про результати виконання міського бюджету 

 за 2016 рік 
 

За  2016 рік до міського бюджету м. Гребінка надійшло доходів в сумі 

14 601,2 тис. грн., при  плані 12 700,8тис. грн., виконання становить 115% , а 

саме: по загальному фонду -  14 511,8 тис.грн.( 114,8% або 1 875,4тис.грн. 

надходжень зверх плану); по спеціальному фонду – 89,3 тис.грн.(138,8% або 

25,0тис.грн. надходжень зверх плану). 

Перевиконання відбулося по таких податках, як: 

- Акцизний збір: надійшло 2 450,8 тис.грн. при плані 2 157,0 тис. грн., 

план виконано на 113,6%. В порівнянні з відповідним періодом 2015 року 

надходження збільшились на 1 061,5тис.грн.; 

- Земельний податок: надійшло 9 158,3тис.грн. при плані 7 885,3 тис. 

грн., план виконано на 116,1%. В порівнянні з відповідним періодом 2015 

року надходження збільшились на 6 804,7тис.грн.; 

- Єдиний податок:надійшло 2 214,7тис.грн. при плані 1 983,4тис.грн., 

план виконано на 111,7%. В порівнянні з відповідним періодом 2015 року 

надходження збільшились на 809,2тис.грн.; 

- Адміністративний надходження: надійшло 238,8тис.грн. при 

плані232,1тис.грн., план виконано на 102,9%. В порівнянні з відповідним 

періодом 2015 року надходження збільшились на 94,7тис.грн.; 

- Податок на нерухоме майно:надійшло 297,4тис.грн. при плані 

268,0тис.грн., план виконано на 111%. В порівнянні з відповідним періодом 

2015 року надходження збільшились на 207,6тис.грн.; 

- Екологічний податок: надійшло 72,4тис.грн. при плані 55,1тис.грн., 

план виконано на 131,2%.В порівнянні з відповідним періодом 2015 року 

надходження зменшились на 47,0тис.грн.; 

- Кошти від продажу землі: надійшло 17,0тис.грн. при плані 9,2тис.грн., 

план виконано на 184,5%.В порівнянні з відповідним періодом 2015 року 

надходження зменшились на 8,7тис.грн.. 

Не виконання відбулося по таких податках, як: 

- Податок на прибуток: надійшло 42,2тис.грн. при плані44,7тис.грн., 

план виконано на 94,1%. В порівнянні з відповідним періодом 2015 року 

надходження збільшились на 35,6тис.грн.; 

- Державне мито: надійшло 55,0тис.грн. при плані59,0тис.грн., план 

виконано на 93,2%. В порівнянні з відповідним періодом 2015 року 

надходження зменшились на 4,6тис.грн.; 

- Адміністративні штрафи та інші санкції: надійшло2,1тис.грн. при 

плані 7,0тис.грн., план виконано на 30,1%. В порівнянні з відповідним 

періодом 2015 року надходження зменшились на 5,3тис.грн.. 

            Видатки за 2016рік  освоєно в сумі 11 931,0тис.грн., при плані 13 960,7 

тис. грн., або на 85,5 % до уточненого плану, а саме: по загальному фонду – 

9 881,7тис.грн.(97%), по спеціальному фонду – 2 049,3тис.грн.(54,4%). 

В розрізі основних галузей бюджетної сфери обсяг виконання за загальним та 

спеціальним фондами становить: 

           - Інші видатки на соціальний захист населення – 116,3тис.грн. (98,4% ), 

в порівнянні до 2015 року використано більше на 48,4тис.грн., а саме: 

«міська Програма підтримки військовослужбовців, які проходять службу в 



зоні АТО та членів їх сімей на 2016 рік» – 25,4тис.грн., «Програма 

соціального захисту окремих незахищених категорій населення міста на 2016 

рік» – 90,9тис.грн.; 

Дотація ЖКГ – 460,0тис.грн. ( 100% ), в порівнянні до 2015року 

використано менше на 772,5тис.грн.; 

- Благоустрій міст, сіл, селищ –  2 363,1тис.грн. ( 80,4% ), в порівнянні 

до 2015року використано більше на 1 097,9тис.грн., а саме: «Програма 

покращення благоустрою в м. Гребінка на 2016 рік» –2053,7тис.грн., 

«Програма забезпечення засобами обліку тепла багатоповерхових будинків 

на 2016 рік» – 227,7тис.грн., «Програма підтримки та діяльності ОСББ на 

2016 рік» - 30,2тис.грн.; «Програма організації оплачуваних громадських 

робіт на 2016 рік» – 51,5тис.грн.; 

- Фінансова підтримка спортивному комплексу – 670,4тис.грн.(98,4%), 

в порівнянні до 2015 року використано більше на 358,8тис.грн., а саме: 

«міська Програма підтримки та розвитку фізичної культури і спорту в м. 

Гребінка на 2016 рік» – 426,5тис.грн., «Програма організації оплачуваних 

громадських робіт на 2016 рік» – 39,1тис.грн., «міська програма розвитку та 

популяризації настільного тенісу в м. Гребінка на 2016 рік» - 104,8тис.грн., 

«Програма розвитку хокею в м. Гребінка на 2016 рік» - 70,0тис.грн., 

«Програма розвитку міні-футболу в м. Гребінка на 2016 рік» - 30,0тис.грн; 

- Міська Програма підтримки футболу в м. Гребінка на 2016рік – 

204,4тис.грн.(100%), в порівнянні до 2015року використано більше на 

112,6тис.грн.; 

- Органи місцевого самоврядування – 2 156,7тис.грн.(94%), впорівнянні 

до 2015 року використано більше на 724,2тис.грн., в тому числі: «Програма 

інформаційного забезпечення на 2016 рік» - 10,9тис.грн., енергоносії – 

117,6тис.грн. ( у відповідності до вимог  чинного законодавства створено два 

додаткових структурних підрозділів міськвиконкому), утримання відділу 

реєстрації місця проживання – 239,8тис.грн.; 

- Землеустрій – 50,0тис.грн. (100%), в порівнянні до 2015 року 

використано більше на 37,0тис.грн. 

- Транспорт, дорожнє господарство – 4 124,3тис.грн.(99,6%), в 

порівнянні до 2015 року використано більше на 2 668,7тис.грн., а 

саме:поточний ремонт асфальтобетонного покриття під’їзду до житлових 

будинків – 938,1тис.грн., поточний ремонт асфальтобетонного покриття 

тротуарів – 247,1тис.грн., поточний ремонт твердого покриття доріг – 

2 830,0тис.грн.,  дорожні знаки та установка  – 19,5тис.грн., розчищення доріг 

від снігу – 39,1тис.грн., посипка доріг – 21,6тис.грн., поточний ремонт 

дощоприймальних колодязів – 28,9тис.грн. 

- Інші видатки – 258,6тис.грн. ( 45,3% ), в порівнянні до 2015року 

використано більше на 146,2тис.грн., а саме: «Програми підтримки 

соціально-економічного розвитку м. Гребінки на 2016 рік» – 58,5тис.грн., 

«Програма підтримки обдарованої молоді на 2016 рік» - 10,9тис.грн., 

«Програма інформаційного забезпечення на 2016 рік» – 36,8тис.грн., 

«Програма покращення благоустрою в м. Гребінка на 2016 рік» - 

135,8тис.грн. (збільшено видатки на фінансування міських програм) ; 

- Інші субвенції – 842,3тис.грн.(94,5%), в порівнянні до 2015року 

використано більше на 632,9тис.грн. (збільшено видатки по програмі 



соціально-економічного розвитку міста, на  підтримку та розвиток 

загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів освіти, а також закладів 

охорони здоров’я, закладів культури, які розміщені на території міста). 

На території міста знаходяться: 4 - школи, 2 – Дошкільні навчальні 

заклади, 3 – Позашкільні навчальні заклади, Музична школа, Будинок 

культури, Гребінківська лікарня, Центр ПМСД. 

Гребінківська міська рада в 2016 році здійснювала фінансування цих 

закладів, згідно програм , яке  було направлене на покращення їх 

матеріально-технічного забезпечення та розвиток. Фінансування 

здійснювалося у вигляді субвенції районному бюджету, а саме: 

    

Профінансо-

вано 
Повернено Використано 

1. 
Програма оздоровлення 

та відпочинку дітей 
30000,00 -2084,00 27916,00 

  

продукти харчування для 

пришкільних таборів 14000,00 0,00 14000,00 

  

придбання путівок по 

програмі оздоровлення дітей 

(4шт.) 16000,00 -2084,00 13916,00 

2. 

Програма підтримки 

соціально-економічного 

розвитку 

736641,00 -46408,60 690232,40 

 ЗОШ № 1  51000,00 0,00 51000,00 

 ігровий майданчик 30000,00   30000,00 

 

оздоблення костюмів 

барабанщиць 6000,00   6000,00 

 проектор, цифрова камера 15000,00   15000,00 

 ЗОШ № 2  20000,00 0,00 20000,00 

 спортивний інвентар 10000,00   10000,00 

 господарські товари 10000,00   10000,00 

 Гімназія 25000,00 -1,00 24999,00 

 спортивний інвентар 10000,00 0,00 10000,00 

 господарські товари 6400,00 0,00 6400,00 

 комп'ютер 8600,00 -1,00 8599,00 

 ЗОШ № 4 20000,00 -2,00 19998,00 

 спортивний інвентар 10000,00 0,00 10000,00 

 господарські товари 10000,00 -2,00 9998,00 

 господарські товари 10000,00   10000,00 

 ДНЗ "Веселка" 284676,00 -40007,00 244669,00 

 

капітальний ремонт покрівлі 

даху 150000,00   150000,00 

 

капітальний ремонт по заміні 

вікон 52604,00 -39866,00 12738,00 

 спортивний інвентар 5000,00 -135,00 4865,00 

 ноутбук 9000,00   9000,00 

 холодильник 6500,00   6500,00 

 госптовари, електротовари 4500,00 -1,00 4499,00 

 дитячі ліжка 42072,00   42072,00 

 

матеріали для поточного 

ремонту приміщення 15000,00 -5,00 14995,00 

 ДНЗ "Теремок" 58633,00 -1721,06 56911,94 

 поточний ремонт покрівлі 3633,00 -1,06 3631,94 



веранди молодшої групи 

 стінка дитяча 5000,00 -800,00 4200,00 

 

госптовари, спецодяг та 

спортінвентар 23000,00 -740,00 22260,00 

 меблі 17000,00 -80,00 16920,00 

 витяжка 10000,00 -100,00 9900,00 

 ДЮСШ 15000,00 0,00 15000,00 

 спортінвентар 5000,00   5000,00 

 спортивна форма, медалі 10000,00   10000,00 

 СЮТ 21000,00 0,00 21000,00 

 будівельні матеріали для ремонту 5000,00   5000,00 

 ноутбук 13190,00   13190,00 

 БДЮТ 21000,00 -0,10 20999,90 

 комп'ютер 10000,00   10000,00 

 прінтер 5000,00   5000,00 

 проведення інтернету 1200,00   1200,00 

 гоподарські товари 4800,00 -0,10 4799,90 

 Музична школа 20000,00 0,00 20000,00 
 РБК 28500,00 -800,00 27700,00 
 Гребінківська ЦРЛ 20000,00 0,00 20000,00 

 Центр ПМСД 120000,00 0,00 120000,00 

 Підручники 30300,00 -3877,44 26422,56 
 Доставка підручників 1532,00 0,00 1532,00 

 

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 січня 2017 року відсутня. 

Публічне представлення інформації про виконання міського бюджету 

за 2016 рік відбудеться 05 березня 2017 року о 14 годині в районному 

будинку культури. 

 

 

 


