
Додаток   1
до рішення міської ради

Звіт про виконання доходів  бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 2021 рік 
тис.грн

Код Бюджетної
класифікації Найменування доходів згідно із Бюджетною класифікацією План 2021р. Факт

2021р.
% виконання
річного плану

ЗАГАЛЬНИЙ  ФОНД

10000000 Податкові надходження 1926494,3 1992825,3 103,4

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення
ринкової вартості 1295801,8 1323529,0 102,1

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 1289281,8 1308873,7 101,5
11020000 Податок на прибуток підприємств 6520,0 14655,3 224,8

11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до
комунальної власності

6520,0 14655,3 224,8

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 100,0 199,2 199,2

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 141630,3 159537,3 112,6

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів
(продукції) 15000,0 19275,3 128,5

14021900 Пальне 15000,0 19275,3 128,5

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України
підакцизних товарів 55000,0 65489,8 119,1

14031900 Пальне 55000,0 65489,8 119,1

14040000 Акцизний податок з реалізації  суб"єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів 71630,3 74772,3 104,4

18000000 Місцеві податки і збори 488962,2 509559,7 104,2
Місцеві податки 486505,2 506176,0 104,0

18010000 Податок на  майно 157112,9 168491,1 107,2
180101-180104 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 64689,9 77108,8 119,2
180105-180109 Плата за землю 91137,0 90296,0 99,1
180110-180111 Транспортний податок 1286,0 1086,3 84,5
18050000 Єдиний податок 329392,3 337684,9 102,5

Місцеві збори 2457,0 3383,7 137,7

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 1957,0 2860,6 146,2

18030000 Туристичний збір 500,0 523,1 104,6
20000000 Неподаткові надходження 36430,0 39887,4 109,5
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 11520,0 16498,1 143,2

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об'єднань... 1620,0 1080,1 66,7

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих
бюджетів 5000,0 5130,5 102,6

21080500 Інші надходження 100,0 173,8 173,8
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 2000,0 6040,6 302,0

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

800,0 1013,9 126,7

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 2000,0 3059,1 153,0

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
господарської діяльності 24200,0 22767,3 94,1

22010000 Плата за надання  адміністративних послуг 17600,0 15320,3 87,0

22010300
Адміністративний збір за проведення державної  реєстрації
юридичних осіб,  фізичних осіб- підприємців та громадських
формувань

1000,0 913,2 91,3

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 15000,0 13365,5 89,1

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень 1400,0 992,3 70,9

22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної
реєстрації  речових прав на нерухоме майно, та їх обтяжень … 200,0 49,3 24,7
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22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в
комунальній власності

6000,0 7016,0 116,9

22090000 Державне мито 600,0 431,1 71,8
24000000 Інші неподаткові надходження 710,0 621,9 87,6

24030000 Надходження  сум кредиторської  та депонентської
заборгованості підприємств, організацій та установ… 110,0 0,0 0,0

24060300 Інші надходження 600,0 572,0 95,3

24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної
та комунальної власності … 0,0 49,9 х

40000000 Міжбюджетні трансферти 1489510,7 1488124,9 99,9
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1437338,6 1437072,2 99,981

41032300
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об"єктів
соціально-культурної сфери

765000,0 765000,0 100,0

41032700 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" 3608,1 3488,7 96,7

41033800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
створення навчально-практичних центрів сучасної професійної
(професійно-технічної) освіти.

2028,1 1881,2 92,8

41033900 Освітня  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 503797,7 503797,7 100,0

41034500
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здіснення заходів щодо соц-економічного розвитку  окремих
територій

21159,0 21159,0 100,00

41035500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на
реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

30,0 30,0 100,0

41035600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за
ознакою статі

140,7 140,7 100,0

41035700 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
розвиток спортивної інфраструктури 141575,0 141575,0 100,0

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 7789,3 7789,3 100,0

41040200

Дотація 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

7789,3 7789,3 100,0

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам 44382,8 43263,4 97,5

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації
за належні для отримання жилі приміщення для сімей  осіб,
визначених абзацамит 5-8  пункту  1 статті  10 Закону
України"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту"…

1970,3 1970,3 100,0

41050500
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації
за належні для отримання жилі приміщення для сімей  участинків
бойових дій на території інших держав …

2624,9 2624,9 100,0

41050900

Субвенція з місцевого бюджету на проектні,будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та
інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення
житлом дітей-сиріт,дітей,позбавлених батьківського піклування
…

1495,5 1495,5 100,0
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41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1499,6 1499,6 100,0

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

2681,1 2681,1 100,0

41051400
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти"Нова українська школа"
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

6461,3 5987,1 92,66

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 18801,2 18156,3 96,6

41055000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров"я за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

8083,6 8083,3 100,0

41057400

Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорним закладам
охорони здоров"я послуг щодо проектування та встановлення
кисневих станцій за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету

765,3 765,3 100,0

РАЗОМ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 3452435,0 3520837,6 102,0
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

10000000 Податкові надходження 488,5 733,0 150,0
19010000 Екологічний податок 488,5 732,0 149,9

19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 0,0 0,9 х

20000000 Неподаткові надходження 97585,7 115950,7 118,8

21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 34,7 х

24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну  порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

200,0 50,3 25,1

24110700 Плата за гарантії, надані …міськими радами 0,124 0,024 19,4

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що
надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла

0,0 2,4 х

24170000 Надходження коштів  пайової участі в розвитку інфраструктури
населеного пункту 41649,0 50665,4 121,6

25000000 Власні надходження бюджетних установ 55736,6 65197,9 117,0
30000000 Доходи від операцій з капіталом 22050,0 23713,2 107,5

31030000 Надходження від відчуження майна, що знаходиться у
комунальній власності 18050,0 19262,5 106,7

33010000 Кошти від продажу землі 4000,0 4450,6 111,3

33010100
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у  державній або комунальній
власності...

4000,0 4450,6 111,3

40000000 Міжбюджетні трансферти 500,0 477,4 95,5

41055000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров"я за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

500,0 477,4 95,5

50000000 Цільові фонди 8069,0 8872,5 110,0

50110000 Цільові фонди, утворені ... органами місцевого самоврядування
та місцевими органами виконавчої влади 8069,0 8872,5 110,0

РАЗОМ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 128693,2 149746,8 116,4
в тому числі бюджет розвитку 64199,0 74856,0 116,6

ВСЬОГО ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ 3581128,2 3670584,4 102,5

Міський голова Сергій НАДАЛ



Додаток 2
до рішення міської ради

Виконання

видаткової частини бюджету Тернопільської міської територіальної громади за  2021 р.

за функціональною структурою

 тис.грн.

Код
функціонально
ї класифікації

Уточнений план на   2021 р. Фактично використано  за
2021 р.

Сума % до загальної
суми

Сума % до загальної
суми

% виконання  до
річного плану

0100 Державне управління 186 198,9 6,4 182 449,2 6,3 98,0
1000 Освіта 1 297 342,9 44,4 1 291 413,1 44,6 99,5
2000 Охорона здоров"я 88 111,3 3,0 82 330,9 2,8 93,4

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 114 027,7 3,9 113 821,1 3,9 99,8

4000 Культура і мистецтво 34 182,5 1,2 33 651,6 1,2 98,4

5000 Фізична культура і спорт 60 192,7 2,1 59 609,7 2,1 99,0
6000 Житлово - комунальне господарство 200 681,7 6,9 198 400,7 6,9 98,9
7000 Економічна діяльність 845 960,5 29,0 844 794,4 29,2 99,9
8000 Інша діяльність 4 589,3 0,2 1 392,3 0,0 30,3
9000 Міжбюджетні трансферти 88 820,0 3,0 88 093,1 3,0 99,20,0 0,0 #DIV/0!

Всього видатків загального фонду: 2 920 107,5 100,0 2 895 956,1 100,0 99,2

Видатки спеціального фонду

0100 Державне управління 6 496,2 0,6 6 065,7 1,0 93,4
1000 Освіта 116 074,6 11,2 103 801,6 17,5 89,4
2000 Охорона здоров’я 18 091,0 1,7 16 631,2 2,8 91,9

3000
Соціальний захист та соціал.забезпечення
населення 5 877,4 0,6 5 212,8 0,9 88,7

4000 Культура і мистецтво 2 049,8 0,2 1 513,8 0,3 73,9
5000 Фізична культура і спорт 165 249,4 15,9 37 686,0 6,3 22,8
6000 Житлово-комунальне господарство 176 895,9 17,1 147 875,5 24,9 83,6
7000 Економічна діяльність 543 333,3 52,4 275 714,9 46,4 50,7

8000 Інша діяльність 2 788,5 0,3 -19,1 0,0 -0,7
Разом видатків  спеціального фонду 1 036 856,1 100,0 594 482,4 100,0 57,3

Разом видатків
3 956 963,6 3 490 438,5 88,2

Міський голова Сергій НАДАЛ



Додаток  3
до рішення  міської ради

Дані
 про надходження  і  використання  коштів  фонду соціально-економічного  розвитку  Тернопільської

міської територіальної громади  за 2021 р.
№ п/п Надходження коштів Сума

Надійшло з початку року на рахунок цільового фонду, 8872,5
в т.ч.

1
Добровільні внески фізичних та юридичних осіб на соціально-економічний
розвиток громади

2
Плата за участь у конкурсах на перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування 2,8

3
Надходження від плати за користування місцем розташування рекламних
засобів, що перебуває в комунальній власності 7500,0

4 Плата за відновлення знесених зелених насаджень 1209,3

5
Кошти на фінансування робіт по благоустрою та впорядкуванню міських
кладовищ та місць масових поховань 3,8

6
Внески замовників для розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури  громади

7 Плата за здійснення торгівлі в інших місцях, крім ринків 77,0

8

Інші надходження, визначені рішеннями міської ради, виконавчого комітету,
крім податків та зборів, які передбачені Податковим кодексом України

79,6

№ №  Використання коштів Сума
1 Управління стратегічного розвитку, всього 1940,2

оплата послуг по програмах міжнародного співробітництва 1092,3
фінансова підтримка комунального підприємства  "ТІЦ" 450,0
оплата послуг  за розміщення соціальної  реклами 397,9

2 Міська рада, всього 2755,1
оплата послуг за цінні подарунки 119,2
придбання спортивних сумок ТМ "DeNaVi" 27,0
оплата послуг  за виготовлення інвентарної справи (МБІ) 45,0
оплата послуг по святкуванню Дня міста (харчування, проживання і т.д) 124,7
фінансова підтримка КП "Матеріально-технічного забезпечення" 244,5
виплата грошової винагор. та сплата податків до святкування Дня міста 132,9
фінансова підтримка КП "Масив" 99,2
оплата послуг аудиторської перевірки 69,8
послуги з поточного ремонту адмін. приміщення в с.Курівці 176,1
послуги з розробки звіту страт. оцінки проєкту Програми соціально-економічного
розвитку громади на 2022-2024 рр.. 29,0
придбання  інформаційного табло оператора  та обладнання для системи керування
чергою QMotion Suite 97,6
оплата послуг з розробки Плану сталої міської мобілізації ТМТГ 1499,0
послуги за виконані роботи з проектно-кошторисної документації (вул.Чумацька -
Дальній пляж) 35,0
оплата послуг за друк промоційних матеріалів 7,1
оплата послуг з оцінки впливу на навколишнє середовище 49,0
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3 Управління культури та мистецтв, всього 1751,7

послуги  за капітальний ремонт  покрівлі будинку культури в с.Вертелка  (в т.ч.
виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документаціі) 469,9
послуги за поточний ремонт приміщення "БК "Березіль" 49,9
послуги за проведення культурних заходів (пров.фестивалю, нагородження медалями,
звукотехнічне забезпечення, друк, проживання та харчування, перевезення учасників,
культурно-мистецькі заходи з нагоди Дня прапора, Дня міста і 30 річн.незалежності
України) 731,9
послуги по проведенню "ГО фестивалю "Файне місто" 500,0

4. Управління освіти і науки, всього 1449,5
послуги за придбання серверу (Галицький коледж) 45,0
послуги за придбання підручників та книг згідно освітнього проєкту 459,3
придб. мастильних матеріалів для "Інклюзивно-ресурсного центру №1" 14,7
придбання основних  засобів КЗ "Станція юних техніків" 35,0
послуги по капітальному ремонту Кобзарівської ЗОШ 95,1
оплата комунальних послуг та придбання осн.засобів для централізованої бухгалтерії
та для дитячого навчального закладу 501,0
виплата грош.винагороди вчителям за високі результати зовнішнього незалежного
оцінювання 299,4

5. Управління обліку та контролю за використанням комунального майна, всього 294,2
поточний ремонт частини адмінбудівлі с.Кобзарівка (разом з послугами по
виготовленню проектно-кошторисної документаціі) 98,0
капітальний ремонт даху адмінбудівлі с.Кобзарівка 196,2

6. Управління розвитку спорту та фізичної культури, всього 48,0
оплата послуг для забезпечення проведення змагань до Дня міста 48,0
Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,
всього 100,4

7. послуги капітал. ремонту влаштування дитячих майданчиків  с.Вертелка 100,4

РАЗОМ 8339,1

Міський голова                                                           Сергій НАДАЛ


