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Висновок фінансового управління 
 про виконання дохідної частини загального фонду станом  

на 01.08.2019 року 
 Заводської селищної ради 

 
    Відповідно до звіту, поданого Управлінням Державної казначейської служби 
у м.Чорткові Тернопільської області , станом на 01.08.2019 року виконання 
дохідної частини загального фонду селищного бюджету ( без врахування 
офіційних трансфертів ) забезпечено на 103,01 % , фактично надійшло доходів 
8 654 005 грн. при уточненому плані 8 401 400 грн.  /+/ 252 605,55 грн. 
Виконання до річного плану забезпечено на 62,44 %. 
 

Основні джерела надходжень до загального фонду селищного бюджету : 
 грн. Питома 

вага, % 
- Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

4 322 445,71 52,86 

- Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж 
заробітна плата 

49 987,85 0,61 

- Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

82 365,17 1,01 

- Акцизний податок з реалізації 
суб`єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів  

107 334,40 1,31 

- Орендна плата з юридичних осіб  2 315 289,67 28,31 
- Орендна плата з фізичних осіб  60 837,24 0,74 
- Єдиний податок з фізичних осіб  670 391,01 8,20 
- Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського 

109 857,54 1,34 



товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків 

- Плата за надання інших 
адміністративних послуг 

458 827,36 5,61 

Разом 8 177 335,95 100 
Вказані податки складають 94,49 % в дохідні частині загального фонду 
селищного бюджету ( 8 654 005,55 грн.). 
    Значно перевищено планові показники по : 

- 11010400 - Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна, 
при уточненому  плані 0,00 грн. фактично надійшло 49 987,85.  /+/ 
49 987,85 грн. 

- 11010500 - Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 
особами за результатами річного декларування при уточненому плані     
52 800,00 грн. фактично надійшло 82 365,17 грн.  /+/ 29 565,17 грн. 

- 18050400  Єдиний податок з фізичних осіб  при уточненому плані 
555 000,00 грн. фактично надійшло 670 391,01 грн.  /+/ 115 391,01 грн. 

- 21081500 - Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів осіб  при уточненому плані 10 000,00 грн. фактично 
надійшло 20 000,00грн.  /+/ 10 000,00 грн. 

- 22012500 - Плата за надання інших  адміністративних послуг  при 
уточненому плані 350 000,00 грн. фактично надійшло 458 827,36 грн.  /+/ 
108 827,36 грн. 

-    Сума отриманих субвенцій з Державного бюджету на 1 серпня  2019 
року  становить 4 124 019,50 грн. ( освітня субвенція – 3 720 800 грн., 
субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих захворювань 14 000,00 грн., інші субвенції 
з місцевого 7 112,50 грн., субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій – 100 000,00 грн.,субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
`Нова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету – 3 207,00грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 93 000,00 грн., 
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об`єднаних територіальних громад – 176 000,00 грн., 
субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 
підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету – 9 900,00 грн.)   

- Сума отриманої дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 
склала 600 600,00 грн. 



   Враховуючи перевиконання плану надходжень окремих джерел 
дохідної частини селищного бюджету станом на 01.08.2019 року 
пропонуємо зробити зміни , а саме збільшити  доходи загального фонду 
бюджету Заводської селищної ради на суму 252 000,00 грн. по кодах : 
  

• 11010400 - Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж 
заробітна плата 

49 900,00 грн. 

• 11010500 – «Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за результатами річного 
декларування» 

17 000,00 грн. 

• 18050400 - Єдиний податок з фізичних осіб  66 300,00 грн. 

• 21081500 - Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 
порушення законодавства у сфері виробництва та обігу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів  

10 000,00 грн. 

• 22012500 – «Плата за надання інших  адміністративних 
послуг» 

 
108 800,00 грн. 

      Підсумовуючи вище викладене , для забезпечення життєдіяльності селища, 
вважаємо за доцільне збільшити планові показники дохідної частини 
селищного бюджету на 2019 рік, враховуючи очікуване виконання планових 
показників на 2019 рік та фактичне перевиконання за 7 місяців 2019 року. 
 
Начальник фінансового управління                                    О.Є.Орлик. 


