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ІНФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ БОРИСЛАВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИ У СФЕРІ 

ФІНАНСІВ ТА ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ У МЕЖАХ БЮДЖЕТНИХ 

ПРОГРАМ ЗА 2019 РІК. 

 

 У відповідності до абзаццу 3  пункту 5 статті 28 Бюджетного кодексу 

України фінансове управління Бориславської міської ради , як головний 

розпорядник коштів міського бюджету міста Борислава, оприлюднює 

інформацію щодо діяльності та виконання показників у межах, затверджених 

бюджетних програм за 2019 рік. 

 

 Фінансове управління Бориславської міської ради є виконавчим органом 

міської ради та забезпечує реалізацію бюджетної політики держави та 

місцевого самоврядування у сфері планування та аналізу дохідної частини 

міського бюджету міста Борислава , зведеного бюджету міста та фінансування 

видатків за затвердженими програмами. 

 

 У своїй діяльності фінансове управління міської ради керується 

Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання 

корупції», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», 

Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Кодексом 

законів про працю в Україні, актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також Положенням 

про фінансове управління , затвердженим рішенням міської ради від 28 березня 

2019 року №1779. 

 

 Основним напрямком роботи фінансового управління міської ради є 

здійснення функцій із складання проекту міського бюджету міста Борислава, 

надання методичних рекомендацій Східницькій селишній раді з питань 

складання бюджету, координації учасників бюджетного процесу , здійснення 
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організації виконання бюджету за доходами та видатками, розробка 

нормативно актів , які стосуються бюджетного процесу. 

 

 В процесі вирішення пріоритетних завдань, передбачених завданнями та 

функціями фінансового управління, робота фінансового управління 

ґрунтувалася на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, 

цільового та ефективного використання бюджетних коштів та першочерговості 

соціально захищених статей видатків. 

 

 Протягом 2019 року фінансовим управлінням міської ради забезпечено 

виконання таких завдань, а саме підготовлено: 

- затверджено рішенням Бориславської міської ради Положення про 

фінансове управління Бориславської міської ради та Положення про відділи у 

складі фінансового управління міської ради ; 

- наказ про затвердження Порядку складання і виконання розпису 

міського бюджету міста Борислава; 

- п розпорядження міського голови  «Про організацію роботи щодо 

формування та затвердження міського бюджету міста  Борислава на 2020 рік та 

прогнозів на середньостроковий період  2021-2022 роки»; 

- наказ  «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних 

запитів»; 

- п’ять офіційних висновків, яким засвідчено факт перевиконання 

дохідної частини міського бюджету міста Борислава за 2019 рік та три офіційні 

висновки, якими затверджено факт перевиконання дохідної частини бюджету 

Східницької селищної ради по загальному фонду; 

-  35 рішень міської ради щодо внесення змін до показників міського 

бюджету міста Борислава на 2019 рік; 

- чотири рішення виконавчого комітету міської ради та чотири 

рішення міської ради, що стосується виконання бюджету міста Борислава за 

2018 рік , перший квартал 2019 року, другий квартал 2019 року та третій 

квартал 2019 року; 

- розпорядження міського голови «Про затвердження плану заходів 

щодо забезпечення виконання видаткової частини міського бюджету міста 

Борислава у 2019 році» з метою погашення дефіциту міського бюджету міста 

Борислава на 2019 рік по оплаті праці та нарахування на заробітну плату 

працівникам бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів міського 

бюджету міста Борислава , коштів освітньої субвенції та коштів медичної 

субвенції підготовлено; 
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-  на розгляд і подальше затвердження міською радою проект 

рішення «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік» з пояснюючою 

запискою; 

- рішенням міської ради , яким затверджено Прогноз міського 

бюджету на 2021-2022 роки попередньо погоджений рішенням виконавчого 

комітету міської ради; 

- рішення міської ради «Про встановлення мінімальної вартості 

місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, 

розміщеного на території м.Борислава на 2020 рік»; 

- проведено експертизу рішення Східницької селищної ради «Про 

селищний бюджет смт.Східниця на 2019 рік» на відповідність чинному 

бюджетному законодавству; 

- подано на експертизу до департаменту фінансів Львівської 

облдержадміністрації рішення міської ради «Про міський бюджет міста 

Борислава на 2019 рік» на відповідність вимогам чинного бюджетного 

законодавства; 

- доведено до розпорядників коштів міського бюджету 91 лімітна 

довідка про бюджетні асигнування на 2020 рік; 

- ведеться облік змін до розпису доходів , видатків  та фінансування 

міського бюджету міста Борислава у програмному комплексі АІС «Місцеві 

бюджети»; 

- протягом звітного періоду виписано  872 розподіли на виділення 

коштів з міського бюджету за загальним та спеціальним фондом ;  

- складено річний та помісячний розпис доходів, видатків і 

фінансування загального та спеціального фондів міського бюджету міста 

Борислава на 2019 рік і подано до управління Державної казначейської служби 

в м.Бориславі Львівської області; 

- доведено до головних розпорядників коштів міського бюджету 7 

витягів з річного та помісячного розпису бюджету міста Борислава на 2019 рік; 

- складено річний звіт про виконання бюджету міста Борислава за 

2018 рік і подано до департаменту фінансів Львівської облдержадміністрації та 

звіт по штатах і контингентах за 2018 рік; 

- складено річну фінансову звітність за 2018 рік по апарату 

фінансового управління, консолідовану звітність і подано до управління 

Державної казначейської служби у місті Бориславі Львівської області; 

-   подано до департаменту фінансів Львівської облдержадміністрації 

зведення показників на 2019 рік по бюджету міста Борислава та план по штатах 

і контингентах на 2019 рік; 
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- 116 довідок про внесення змін до розпису доходів за загальним та 

спеціальним фондом та 1228 довідок про внесення змін до розпису видатків 

міського бюджету міста Борислава за загальним та спеціальним фондом , та 68 

довідок до розпису фінансування на підставі рішень про внесення змін до 

показників міського бюджету міста Борислава на 2019 рік ; 

- щомісячно подавалася інформація до департаменту фінансів 

Львівської облдержадміністрації щодо розподілу вільних залишків коштів 

міського бюджету за загальним фондом, які склалися на 01 січня 2019 року; 

- щомісячно подавалася інформація до департаменту фінансів 

Львівської облдержадміністрації  інформація щодо стану розподілу коштів, 

отриманих від перевиконання дохідної частини за загальним фондом у 2019 

році;  

- проводиться щомісячний аналіз виконання дохідної частини 

міського бюджету міста Борислава за загальним фондом по основних податках і 

зборах ( податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, єдиний податок, 

податок на майно в частині плати за землю, податок на майно відмінний від 

земельної ділянки, надходження від орендної плати, за майно що перебуває в 

комунальній власності) . За наслідками проведеного аналізу готувалася 

інформація  міському голові; 

- для забезпечення розрахунків щодо соціальних виплат, пільг та 

житлових субсидій населенню підготовлено та направлено до департаменту 

фінансів Львівської облдержадміністрації 94 реєстра, відповідно до яких 

надійшло 88241,2 тисяч гривень державних субвенцій на соціальний захист ;    

- протягом 2019 року організовано роботу із затвердження 322 

паспортів бюджетних програм, опрацьовано 103 звітів про виконання паспорту 

бюджетних програм та узагальнених результатів аналізу ефективності 

бюджетних програм за 2018 рік та 103 оцінки ефективності; 

- опрацьовано бюджетні запити головних  розпорядників коштів 

міського бюджету на 2020-2022 роки та організовано роботу щодо внесення їх 

до програмного комплексу «Logica»; 

- розглянуто та погоджено наданих органами, що контролюють 

справляння надходжень до бюджету, 529 подань на повернення коштів, 

помилково або надміру зарахованих до міського бюджету міста Борислава; 

- протягом року надано 434 довідки на підтвердження поступлення 

коштів за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та 

тютюновими виробами; 

- проводився моніторинг використання коштів субвенцій : 

а) з державного бюджету на соціально-економічний розвиток територій; 

б) з місцевого бюджету: 
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- на виконання інвестиційних проектів; 

- на фінансування Програми співробітництва територіальних громад; 

- на фінансування переможців конкурсу проектів місцевих ініціатив; 

- на реалізацію заходів , спрямованих на підвищення якості освіти; 

- на фінансування природоохоронних заходів; 

- на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції, ремонту і 

утримання доріг загального користування місцевого значення і доріг 

комунальної власності ; 

-     на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» 

- брали участь у роботі робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення протягом 2019 року посадові особи 

фінансового управління міської ради;   

- постійно проводилась робота щодо залучення суб’єктів  до 

оподаткування, підвищення заробітної плати працівників і забезпечення 

надходження податку на доходи фізичних осіб.; 

- взято участь у обстеженні у 120 суб’єктів господарської діяльності, 

за результатами проведеної роботи  зареєстровано та працевлаштовано 17 

найманих працівників та суб’єктів господарювання. Як наслідок додатково до 

бюджету надійшло  216,3 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб; 

- всього зареєструвалося 239 суб’єктів підприємницької діяльності та 

999 осіб оформили трудові відносини за результатами проведеної роботи; 

- взято участь у  23 засідання робочої групи та заслухано 167 

«мінімізаторів» з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 

населення суб’єктів господарювання, які виплачують заробітну плату менше 

та/або на рівні законодавчо встановленого мінімуму та заслухано 38 суб’єктів 

господарювання, які мають заборгованість зі сплати єдиного соціального 

внеску. За результатами засідань  протягом року була погашена заборгованість 

зі сплати ЄСВ в  сумі 203,00 тис.грн; 

- щотижнево посадові особи фінансового управління беруть участь 

спільно з членами робочої групи у засіданнях у Бориславській міській філії 

Львівського обласного центру зайнятості, де проводяться індивідуальні 

інформування громадян на тему «Легальна зайнятість»;  

- підготовлено листи на ім’я керівників  підприємств, які допустили 

зменшення надходжень по податку на доходи фізичних осіб до міського 

бюджету міста Борислава; 

- скеровано листа до ПАТ «Укрнафта» з проханням про надання 

інформації про сплату податку на доходи фізичних осіб у 2020 році 

структурними підрозділами, які знаходяться на території міста; 
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- взято участь у заслуховуваннях суб’єктів господарювання, які 

здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами; 

- щоп’ятниці посадові особи фінансового управління беруть участь у 

проводенні флешмобу на тему «Працюй легально», де індивідуально 

інформуються громадяни міста про недопустимість виплати заробітної плати «в 

конвертах» та вручаються листівки-буклети на тему «Переваги легалізації»; 

- на офіційному сайті міської ради  розміщуються  публікації та тему 

«Легальна зайнятість – гарантія захищеності»; 

- проведено дві наради з головними розпорядниками коштів по 

питанню виконання бюджету у 2019 році та формування бюджету на 2020-2022 

роки; 

- щотижнево на офіційному сайті розміщується інформація про 

виділення з міського бюджету коштів за загальним та спеціальним фондом; 

- готувалися відповіді на урядову «Гарячу лінію» та «112 «Гарячу 

лінію» області; 

- здійснено упорядкування архіву фінансового управління; 

- підготовлено 1296 листів інформацій відповідей згідно з книгою 

обліку вихідної кореспонденції; 

- підготовлено 39 наказів, що стосуються основної діяльності , 3 

накази з особового складу, 18 наказів про відпустки та 9 наказів по 

відрядженнях. 

 

Виконання дохідної та видаткової частини бюджету міста Борислава за 

2019 рік 

 

У процесі виконання бюджету міста Борислава у 2019 році надійшло 

надходжень до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 

надходжень  в сумі 395962,3 тис. грн. , що складає  95,8  відсотка до уточненого  

плану на 2019 рік.  

Зокрема : 

- до загального фонду надійшло надходжень в сумі   370992,2 тис.грн. , 

що складає 96,5  відсотка до уточненого плану на 2019 рік ; 

- до спеціального фонду надійшло надходжень 24970,1  тис.грн., що 

складає 86,9 відсотка до уточненого плану на 2019 рік . 

В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження  до  

бюджету міста Борислава ( за загальним та спеціальним фондом) за 2019 рік  

скоротилися   на 24046,356 тис. грн. або на 5,5  відсотка , а видатки за 

загальним та спеціальним фондом зменшилися  у порівнянні з аналогічним 

періодом 2018 року на 43385,0 тис.грн. або  9,8 відсотка. 
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Проведеним аналізом надходжень до Державного бюджету України  

встановлено, що за 2019 рік мобілізовано надходжень в сумі 121577,8  тис.грн. 

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження 

зменшилися  на 41100,0  тис.грн. 

Податкових та неподаткових надходжень до бюджету міста Борислава за 

2019 рік по загальному фонду  надійшло в сумі 178595,2 тис. грн., що складає 

101,0 відсотка до уточненого плану на  2019 рік . 

В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли 

54951,4 тис.грн. або 44,4 відсотка, а в порівнянні з аналогічним періодом 2018 

року зросли на 39103,6 ти.грн. або 28,0 відсотка. 

За звітний період 2019 року податкових та неподаткових надходжень за 

загальним фондом до міського бюджету міста Борислава надійшло  в сумі 

160302,8 тис.грн, що відповідно складає 101,2 відсотка до уточненого плану на 

2019 рік та 124,8 відсотка до затвердженого плану на 2019 рік. 

В порівнянні з 2018 роком податкові та неподаткові надходження зросли 

на 37798,2 тис.грн. або 30,8 відсотка а в порівнянні з 2017 роком надходження 

зросли на 52086,2 тис.грн. або 48,1 відсотка. 

Найбільша частка в структурі податкових та неподаткових надходжень 

міського бюджету міста Борислава припадає на податок на доходи фізичних 

осіб 92640,2 тис.грн. або 57,8 відсотка, місцеві податки і збори 54577,4 тис.грн. 

або 34,0 відсотка , акцизний податок 5874,7 тис.грн. або 3,7 відсотка, 

неподаткові надходження 4557,9 тис.грн 2,8 відсотка, рентна плата 2749,6 

тис.грн. або 1,7 відсотка. 

За 2019 рік бюджет міста одержав з державного бюджету та інших 

бюджетів офіційних трансфертів за загальним фондом в сумі 192397,0 тис.грн., 

що складає 92,6 відсотків до уточненого плану на 2019 рік , зокрема : 

           - базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі  1677,5  тис.грн.  

або 100,0  відсотків до плану на  2019 рік ; 

 - дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 6972,5 

що складає 100,0 відсотків до уточненого  плану на 2019 рік;  

           - субвенцій  в сумі 183747,0 тис.грн., що складає  92,2  відсотка до 

уточненого плану на 2019 рік. 

 В порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг офіційних 

трансфертів зменшився на суму 77366,4 тис.грн. або на 28,7  відсотка. 

 Основною причиною зменшення обсягу офіційних трансфертів є 

зменшення обсягу  базової дотації та обсягу дотації з місцевого бюджету на 

здійснення переданих державного бюджету видатків з утримання закладів 
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освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету та обсягу субвенції на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та медичної 

субвенції. 

 Причиною зменшення обсягу базової дотації та додаткової дотації на 

передані повноваження з утримання закладів освіти та охорони здоров’я 

пояснюється ростом індексу податкової спроможності території. 

 А що стосується зменшення обсягу субвенцій -  пояснюється внесенням 

змін до чинного законодавства в частині надання пільг та субсидій та 

здійсненням фінансування первинної ланки надання медичної допомоги за 

рахунок фінансування з Національної агенції охорони здоров’я. 

За 2019 рік до спеціального фонду бюджету міста Борислава надійшло 

податкових та неподаткових надходжень в сумі 22173,6 тис.грн., що складає 

168,7  відсотка  до уточненого плану на 2019 рік . 

В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження скоротилися   

на 868,0  тис.грн. або 3,7 відсотка 

До спеціального фонду міського бюджету міста Борислава  надійшло 

надходжень без врахування офіційних трансфертів в сумі 19832,9 тис.грн., що 

складає 119,0 відсотка до уточненого плану на 2019 рік. 

В порівнянні з аналогічним періодом 2017-2018 років надходження 

відповідно зросли на 8410,5 тис.грн.  або 99,5 відсотка до 2018 року та 11379,3 

тис.грн. або 134,6 відсотка до 2017 року. 

В структурі надходження до спеціального фонду міського бюджету 

найбільша частка припадає на надходження від операцій з капіталом ( продаж 

землі та продаж майна, що перебуває в комунальній власності) 13458,9 тис.грн. 

або 67,9 відсотка, власні надходження бюджетних установ 5842,9 тис.грн. або 

29,4 відсотка , надходження коштів пайової участі 410,5 тис.грн. або 2,1 

відсотка, надходження до екологічного фонду 108,1 тис.грн. або 0,5 відсотка, 

надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва 12,5 тис.грн. або 0,1 відсотка. 

За 2019 рік   з бюджету міста Борислава  проведені видатки всього в сумі    

399326,4 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду склали -  346371,1  

тис. грн.,  видатки спеціального фонду – 52955,3 тис. грн. 

В порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки по місту  

зменшилися  на 43385,0 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду 

зменшилися на 43465,6  тис.грн., видатки спеціального фонду  зросли  на  80,6  

тис.грн. 

Протягом 2019 року з міського бюджету міста Борислава проведено 

загалом видатків в сумі 371138,6 тис.грн. , тому числі : 



 

9 

 

- за загальним фондом в сумі 334249,0 тис.грн.; 

- за спеціальним фондом в сумі 36889,6 тис.грн. 

За економічною ознакою за звітний період 2019 року найбільшу частку у 

загальному обсязі видатків бюджету міста Борислава за загальним фондом 

становлять кошти , які спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями 

працівників бюджетних установ 143944,7 тис.грн. (41,6 відсотка), соціальне 

забезпечення (допомоги, пільги, житлові субсидії тощо) 91387,9 тис.грн. (26,4 

відсотка), поточні трансферти 80442,9 тис.грн. (23,2 відсотка),  енергоносії та 

комунальні послуги  15345,5  тис.грн  (4,9 відсотка) , інші видатки 12705,9 

тис.грн. ( 3,7 відсотка), дослідження і  розробки, окремі заходи з реалізації 

державних (регіональних) програм 2544,1  тис.грн., (0,7 відсотка). 

 За рахунок субвенції з державного  бюджету проведено видатки  в сумі 

171784,3 тис. грн., в тому числі в розрізі субвенцій , а саме : 

  - на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, 

особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної 

допомоги   проведені видатки в сумі 62426,7 тис. грн.; 

  - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій проведені в сумі 25362,5 тис. грн.; 

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу проведені  в 

сумі 24,5 тис.грн.; 

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу проведені в сумі 427,6 тис.грн. 

- на фінансування видатків по освітній субвенції проведені видатки в сумі 

52023,4 тис.грн.; 

- на фінансування видатків по медичній субвенції проведені видатки в 

сумі 28582,8 тис.грн.; 

- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань проведені видатки в сумі 181,7 тис.грн.; 

- на утримання інклюзивно-ресурсного центру проведені видатки в сумі 

482,7 тис.грн.  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти ; 
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- за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду проведені видатки в сумі 40,0 тис.грн., на облаштуання 

ресурсної кімнати для дітей з особливими освітніми потреба ; 

- за рахунок  субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» проведені видатки в сумі 

527,6 тис.грн.; 

- на центалізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет в сумі 1019,4 тис.грн.; 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету по спеціальному фонду  проведено видатки в 

сумі 154,9 тис.грн.; 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету проведені видатки в сумі 530,5 тис.грн. 

За рахунок освітньої субвенції проведені видатки в сумі 52023,4 тис.грн. ( 

на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам 

загальноосвітніх закладів освіти, гімназії та дитячого будику «Оріана»), в тому 

числі на : 

-на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в 

сумі 52023,4  тис.грн.. 

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на утримання 

інклюзивно-ресурсного центру проведені видатки в сумі 482,7 тис.грн., в тому 

числі на :  

-на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в 

сумі 482,7  тис.грн.. 

За рахунок субвенції з місцевого бюджету  за рахунок залишку освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду проведені видатки в 

сумі 40,0 тис.грн., у тому числі на : 

- облаштування ресурсної кімнати для дітей з особливими освітніми 

потреба проведені видатки в сумі 40,0 тис.грн. 

За рахунок  субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» проведені видатки в сумі 

527,6 тис.грн., в тому числі на : 

- придбання меблів проведені видатки в сумі 354,9 тис.грн.; 

- придбання дидактичних матеріалів проведені видатки в сумі 168,4 

тис.грн.; 

- оплату відряджень проведені видатки в сумі 4,3 тис.грн. 
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За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету проведено видатки в сумі 154,9 тис.грн., в 

тому числі в розрізі напрямків використання : 

- по загальноосвітніх закладах освіти проведені видатки в сумі 110,1 

тис.грн. (придбання спеціалізованих парт, оплата за послуги з  лікувальної 

фізкультури); 

- по дошкільних закладах освіти проведені видатки в сумі 44,8 

тис.грн. ( на придбання дитячого ігрового спеціалізованого обладнання). 

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету проведені видатки по влаштуванню інтернету по 

загальноосвітніх закладах освіти на загальну суму 530,5 тис.грн. 

За рахунок медичної субвенції за 2019 рік проведені видатки в сумі 

28582,8 тис.грн., зокрема в розрізі напрямків використання : 

- на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в 

сумі 27271,8   тис.грн.; 

-  на оплату предметів , матеріалів, обладнання та інвентаря проведені 

видатки в сумі 100,3 тис.грн.; 

- на оплату медикаментів та перев’язувальних матеріалів проведені 

видатки в сумі 407,3 тис.грн.; 

- на оплату за продуктів харчування проведені видатки в сумі 288,2 

тис.грн.; 

- на оплату послуг  (крім комунальних) 135,6 тис.грн.; 

- на оплату відряджень 113,6 тис.грн.; 

- на оплату інших видатків 0,4 тис.грн.; 

-  на виплату пенсій і допомог проведені видатки в сумі 265,6 тис.грн.. 

На виконання державної програми «Доступні ліки» проведено видатки  з 

відшкодування вартості ліків по лікуванню окремих захворюваннях  в сумі 

241,6 тис.грн., в тому числі за рахунок бюджету міста Борислава проведені 

видатки в сумі  59,9 тис.грн. 

Станом на 01 січня 2020 року проведені видатки по централізованих 

заходах з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 1457,6 

тис.грн., в тому числі: 

- за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на передані 

повноваження у сфері охорони здоров´я за рахунок коштів медичної субвенції 

проведені видатки в сумі 1019,4 тис.грн.; 

- за рахунок коштів бюджету міста Борислава проведені видатки в 

сумі 438,2 тис.грн. 
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За рахунок субвенції з обласного бюджету та співфінансування з 

бюджету міста Борислава на фінансування переможців місцевих проектів 

проведено видатків по загальному фонду в сумі 136,5 тис.грн, в тому числі за 

рахунок обласного бюджету – 85,4 тис.грн., за рахунок бюджету міста 

Борислава – 51,1 тис.грн. 

За рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання Програми 

презентації потенціалу Львівщини в країнах проживання української діаспори, 

транскордонна співпраця у 2019 році проведені видатки в сумі 20,0 тис.грн. 

 За рахунок субвенції з обласного бюджету проведені видатки з 

компенсації вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку 

учасників АТО та членів їх сімей проведені видатки в сумі 12,0 тис.грн.. 

 За рахунок субвенції з обласного бюджету забезпечено придбання 

шкільного приладдя для багатодітних сімей в сумі 14,0 тис.грн. 

На реалізацію спільного проекту "Впровадження системи роздільного 

збору твердих побутових відходів у місті Бориславі , смт.Східниця, с.Попелі та 

смт.Ясениця-Сільна» було використано коштів міського бюджету , бюджету 

с.Ясениці, обласного бюджету в сумі 1352,0 тис.грн. по загальному фонду, в 

тому числі : 

- за рахунок обласного бюджету проведені видатки в сумі  689,4 тис.грн.; 

- за рахунок бюджету міста проведені видатки в сумі 662,6 тис.грн. 

Проведеним аналізом штатної чисельності по бюджетних установах міста 

встановлено, що станом на 01 січня  2020 року за рахунок бюджету міста 

Борислава утримується штатна чисельність в кількості 1813,5 штатні одиниці , 

а саме: 

- органів місцевого самоврядування штатна чисельність складає – 151,5 

штатних одиниць; 

- установ освіти штатна чисельність складає 1052,5 штатна одиниця; 

- установ охорони здоров’я штатна чисельність складає 477,5 штатні 

одиниці; 

- установ культури штатна чисельність складає 63,0 штатних одиниць ; 

- установ фізичної культури і спорту штатна чисельність складає  38,25 

штатних одиниць ; 

- соціального забезпечення , установах молодіжної політики штатна 

чисельність складає 30,75 штатних одиниць. 

Найбільша частка видатків бюджету міста Борислава припадає з 

утримання установ освіти , охорони здоров’я , органи місцевого 

самоврядування, житлово-комунальне господарство. 
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За 2019  рік проведені видатки по загальному фонду без врахування 

субвенцій з державного бюджету в сумі  170690,5 тис.грн., зокрема в розрізі 

галузей: 

- по органах місцевого самоврядування – 26429,9 тис.грн.; 

- по установах освіти – 72429,1 тис.грн.; 

- по установах охорони здоров’я – 16666,7 тис.грн.; 

- по установах культури – 9937,5 тис.грн.; 

- по житлово-комунальному господарству – 30652,1  тис.грн.; 

- по соціальному захисту населення – 4671,9 тис.грн.; 

- по фізичній культурі і спорту – 5453,1  тис.грн.; 

- по утриманню засобів масової інформації – 934,9 тис.грн.; 

- по утриманню муніципальних формувань з охорони громадського 

порядку – 1438,3 тис.грн.; 

- по інших видатках – 2077,0 тис.грн. 

- по інших видатках – 2077,0 тис.грн. 

В структурі видатків бюджету міста Борислава найбільша частка видатків 

припадає на видатки на утримання установ освіти 42,4 відсоток, на утримання 

житлово-комунального господарства 18,0 відсотків, утримання органів 

місцевого самоврядування 15,5 відсотка, на утримання комунального 

некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» та 

КНП «Стоматполіклініка м.Борислава» 9,7 відсотка, на утримання установ 

культури 5,8 відсотка  . 

За звітний період за загальним фондом з бюджету міста Борислава 

проведені видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 143944,7 тис.грн. 

 Видатки на виплату заробітної  плати  з нарахуванням  зросли у 

порівнянні  з відповідним періодом минулого року на 12443,4  тис. грн. або на 

7,5 відсотка за рахунок підвищення заробітної плати працівникам бюджетних 

установ. 

Частка видатків на заробітну плату з нарахуваннями в структурі видатків 

складає 51,7 відсотка. 

Проведеним аналізом фактичних видатків бюджету міста Борислава на 

заробітну плату за 2019 рік в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року 

встановлено, що фонд заробітної плати зріс на 10372,5  тис. грн. або 9,2 

відсотка , в тому числі в розрізі галузей : 

Середня заробітна плата по бюджетних установах міста за 2019 рік склала 

6,825 і зросла проти 2018 року на 11,5 відсотка 

На придбання медикаментів у звітному періоді використано коштів  в 

сумі  407,8 тис.грн., що на  15,8 тис. грн. менше у порівнянні з відповідним 

періодом 2018 року. 
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На придбання продуктів харчування за загальним фондом бюджету міста 

використано 2454,9  тис.грн. , що на 868,6  тис.грн. більше  у порівнянні з 

відповідним періодом 2018 року.  

На оплату енергоносіїв та комунальних послуг за загальним 

фондомбюджету міста  у звітному періоді використано коштів в сумі 20438,8  

тис.грн. 

     

В порівнянні з аналогічним періодом минулого  2018 року видатки на 

оплату енергоносіїв та комунальних послуг зросли на  2555,3  тис.грн. або 14,3 

відсотка. 

В загальній структурі видатків частка захищених видатків бюджету 

складає 296612,8 тис.грн. або 85,6 відсотка. 

Станом на 01 січня 2020 року по місту  Бориславу обліковується  

дебіторська заборгованість за загальним фондом в сумі   245,6  тис.грн. і 

зменшилася проти початку року на 198,3 тис.грн., а саме : 

 - по  спожитих енергоносія та комунальних послугах  240,2 тис.грн.; 

 - по придбаних матеріалах обладнанню та інвентарю 5,4 тис.грн. 

  Найбільшу питому вагу в цій сумі займає заборгованість перед відділом 

освіти орендарів, що не вчасно або не в повному обсязі відшкодовують спожиті  

енергоносії та комунальні послуги, проте відділом освіти. 

 Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року  за загальним 

фондом бюджету міста  відсутня. 

В порівнянні з 01 січням 2019 року кредиторська заборгованість 

зменшилася на 1382,9 тис.грн. 

За спеціальним фондом бюджету міста та за рахунок власних надходжень 

бюджетних установ (та за рахунок спеціального фонду бюджету) проведені 

видатки за 2019 рік в сумі 52955,3 тис.грн., в тому числі : 

- оплата праці  і нарахуванням на заробітну плату в сумі – 932,2 

тис.грн.; 

- медикаменти – 3,8 тис.грн.; 

- продукти харчування – 1736,9 тис.грн.; 

- оплата за енергоносії та комунальні послуги – 167,1 тис.грн.; 

- інші видатки – 2105,3 тис.грн.; 

- капітальні видатки – 48010,0 тис.грн. 

 

За рахунок  субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» за спеціальним фондом 

проведені видатки в сумі 157,6 тис.грн., в тому числі на придбання комп´ютерів 

використано коштів в сумі 157,6 тис.грн. 
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За рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету за спеціальним фондом проведено видатків в сумі 671,8 

тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків на придбання комп´ютерів для 

загальноосвітніх закладів освіти використано коштів в сумі 671,8 тис.грн. 

 

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету за спеціальним фондом  проведено видатки в 

сумі 134,2 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання : 

- на придбання комп´ютерів для загальноосвітніх закладів освіти 

використано коштів в сумі 98,4 тис.грн.; 

- на придбання компютерів та обладнання для дошкільних закладів 

освіти проведено видатки в сумі 35,7 тис.грн. 

 

На виконання обласної програми «Розвитку фізичної культури та спорту 

Львівської області на 2019 рік» проведедно видатки по придбанню і 

встановленню тренажерного обладнання на двох спортивних майданчика в сумі 

231,2 тис.грн.: 

- на КП СОК «Нафтовик» в сумі 115,1 тис.грн., в тому числі за 

рахунок обласного бюджету - 70,0 тис.грн., за рахунок бюджету міста 

Борислава – 45,1 тис.грн.; 

-    в ЗОШ №2 смт.Східниця в сумі 116,1 тис.грн., в тому числі за рахунок 

обласного бюджету – 70,0 тис.грн., за рахунок бюджету міста Борислава – 46,1 

тис.грн. 

 

За рахунок субвенції з обласного бюджету та співфінансування з 

бюджету міста на фінансування переможців місцевих проектів проведено 

видатки за спеціальним фондом в сумі 4338,8 тис.грн, в тому числі за рахунок 

обласного бюджету – 2542,6 тис.грн., за рахунок бюджету міста Борислава – 

1796,2 тис.грн. 

 

За рахунок субвенції з обласного бюджету на придбання житла окремим 

категоріям населення на умовах співфінансування з міського бюджету 

проведено видатки в сумі 590,0 тис.грн. ( на придбання 2 квартир для дітей 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа). 
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За рахунок субвенції на виконання інвестиційних проектів за спеціальним 

фондом проведено видатки в сумі  2266,7 тис.грн., а саме в розрізі напрямків 

використання  : 

- на реконструкцію ділянки водопроводу   на вул. Б. Хмельницькогов від 

будинку № 68 до будинку № 3  м. Бориславі Львівської області  - 474,7 тис.грн.; 

- на реконструкцію водопроводу на вул. Дорошенка в м. Бориславі 

Львівської області – 299,2 тис.грн.; 

- на реконструкцію водопроводу від бойлерної №2 на вулиці Коваліва до 

житлового будинку № 148 на вул. В.Великого в м. Бориславі Львівської області 

– 265,6 тис.грн.; 

- на реконструкцію ділянки водопроводу в районі будинків № 38-58 на 

вулиці Коваліва в м. Бориславі Львівської області – 115,8 тис.грн.; 

- на реконструкцію водопроводу на вул.Довженка в м. Бориславі 

Львівської області (з'єднання водопроводу на вул.Нафтовій із водопроводом на 

вул.Дорошенка через вул.Довженка) – 500,0 тис.грн.; 

- на реконструкцію даху будівлі Дошкільного закладу №3 для дітей з 

вадами зору (без зміни зовнішніх геометричних параметрів будівлі) на вулиці 

Шкільній у місті Бориславі Львівської області – 511.4 тис.грн.; 

- на реконструкцію прибудинкової території по вулиці Шевченка 14-1 у 

місті Бориславі Львівської області – 100,0 тис.грн.. 

 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

проведено видатки в сумі 594,3 тис.грн , в тому числі : 

- на капітальний ремонт спортивного залу Бориславської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Бориславської міської ради 

Львівської області використано коштів в сумі 289,3 тис.грн.; 

- на капітальний ремонт санітарного вузла (туалету) другого поверху 

правого крила ЗОШ І-ІІ ступенів №1 по вулиці Шкільній, 11 м.Борислав, 

Львівської області використано коштів в сумі 115,0 тис.грн.; 

- на придбання апаратно-інформаційного комплексу «Смстема 

електронного голосування «Голос» використано коштів в сумі 190,0 тис.грн. 

 

На виконання програми «Питна вода» з міського бюджету було надано 

субвенцію  обласному бюджету Львівської області на співфінансування 

інвестиційних проектів ( Реконструкція водопроводу на вулицях В.Великого та 

600-річчя Борислава в  м.Борислава Львівської області) в сумі 962,9 тис.грн.. 
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За рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах проведено видатки в сумі 500,0 тис.грн. на 

проведення робіт з капітального ремонту вулиці Володимира Великого ( від 

перехрестя із вулицею Коваліва до кладовища на вулиці Володимира Великого) 

в місті Бориславі Львівської області. 

 

На виконання обласної Програми підтримки співробітництва 

територіальних громад було реалізовано два проекти , а саме : 

-на  реалізацію проекту "Врятуй життя" відповідно до  "Програми 

підтримки співробітництва територіальних громад на 2019-2020 роки" на 

придбання медичного обладнання (апарату штучної вентиляції легень, 

дефібрілятора монітора пацієнта, приліжкові монітори пацієнта) було 

використано коштів міського і обласного бюджету в сумі 488,5 тис.грн. 

 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію проектів транскордонного співробітництва у 2019 році проведені 

видатки в сумі 3000,0 тис.грн., в тому числі на : 

- на каналізування району вулиці Котляревського у смт.Східниця 

м.Борислава Львівської області . Очисні споруди глибокого біологічного 

очищення господарсько-побутових стічних вод проведені видатки в сумі 1500,0 

тис.грн.; 

- на каналізування району вулиці Коновальця у смт.Східниця 

м.Борислава Львівської області. Очисні споруди глибокого біологічного 

очищення господарсько-побутових стічних вод проведені видатки в сумі 1500,0 

тис.грн.. 

 

Станом на 01 січня 2020 року кредиторська заборгованість за спеціальним 

фондом відсутня. 

Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 року складає 15,0 тис.грн., яка 

зросла проти початку року на 15,0 тис.грн. 

Протягом 2019 року розпорядниками коштів здійснювалися певні заходи 

на покриття дефіциту по оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату. 

Відповідно до розпорядження міського голови від 07 лютого 2019 року № 

33-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання 

видаткової частини міського бюджету міста Борислава у 2019 році» та 

розпорядження міського голови від 27.03.2019 р. № 93-р «Про нову редакцію 
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додатку  до розпорядження  міського голови від 07.02.2019 р. № 33-р» 

проведено узагальнення даних щодо проведеної економії. 

Так, станом на 01.01.2020 року проведено заходів з економії бюджетних 

коштів в сумі 4833,7  тис. грн. або 74,6 відсотків до річного плану, в тому числі: 

- за рахунок скорочення штатної чисельності працівників установ в 

кількості 69,75 ставки на суму 534,7 тис. грн.;  

- за рахунок забезпечення жорсткої економії використання енергоносіїв – 

388,8 тис. грн.; 

- за рахунок  зменшення необов’язкових, стимулюючих виплат 182,7 тис. 

грн.; 

- за рахунок скорочення ліжкової мережі (20 ліжок)– 19,5 тис. грн.; 

- за рахунок не заповнення вакантних посад – 678,7 тис. грн.; 

- за рахунок надання відпусток без збереження заробітної плати в сумі 

290,2 тис. грн.; 

- економії в нарахуванні на заробітну плату працюючим інвалідам – 438,3 

тис. грн.; 

- раціональна організація замін – 2049,4 тис. грн. (в тому числі закриття 

дошкільних закладів на час відпустки терміном на 1 місяць – 1367,4 тис. грн.); 

- інші заходи по економії бюджетних коштів – 251,4 тис. грн.  

Крім цього з бюджету міста  на покриття дефіциту із заробітної плати 

спрямовано вільні залишки, які виникли на 01.01.2019 року по загальному 

фонду  в сумі 1792,8 тис. грн., а саме:  

- на оплату праці по установах освіти – 1000,0 тис. грн., по установах 

охорони здоров’я – 530,5 тис. грн.,  по установах культури -262,3 тис. грн.; 

-  за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету спрямовано 

кошти на покриття дефіциту із заробітної плати в сумі 9740,5 тис. грн., а саме: в 

установах освіти – 5164,8 тис. грн., в установах охорони здоров’я – 4100,0 тис. 

грн. в установах культури – 321,5 тис. грн., в установах фізичної культури і 

спорту (ДЮСШ) 154,2 тис. грн.; 

-  за рахунок перерозподілу видатків і спрямування коштів на оплату 

праці в сумі 3458,4 тис. грн., а саме: в установах освіти – 2596,9 тис. грн., в 

установах охорони здоров’я – 836,5 тис. грн., в установах фізичної культури і 

спорту (ДЮСШ) - 25,0 тис. грн. 

Також на покриття дефіциту із заробітної плати спрямовано трансферти з 

державного бюджету в сумі 7300,0 тис. грн., а саме: в установах освіти – 3542 

тис. грн., в установах охорони здоров’я – 3758,0 тис. грн. 

Всього на покриття дефіциту із заробітної плати спрямовано кошти в сумі 

22291,2 в т. ч. з міського бюджету в сумі - 14991,2 тис. грн., трансферти з 

державного бюджету в сумі 7300,0 тис. грн. 
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Проведеним аналізом споживання бюджетними установами енергоносіїв 

в натуральних одиницях протягом 2019 року встановлено, що теплопостачання 

спожито на 10,0 відсотків більше ніж за аналогічний період 2018 року, 

водопостачання на 7,0 відсотків менше, електроенергії на 0,9 відсотків більше, 

природного газу – 3,0 відсотки менше. 

 

 Контрольно-економічна робота фінансового управління міської ради 

за 2019 рік 

 

      Фінансове управління Бориславської міської ради повідомляє, що протягом 

січня – грудня 2019 року проведено: 

- 9 перевірок в установах та організаціях міста  та 1 аналіз фінансово-

господарської діяльності комунальних підприємств м.Борислава та проведено 

експертизу рішення селищного бюджету смт. Східниця; 

         - перевірки правильності складання кошторисів доходів і видатків 

бюджетних установ на 2019 рік по установах освіти,  по міському  палаці 

культури, по  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

- перевірками правильності надання пільг в МПП «Бескид», ЖЕК № 3 та 

КП «Вододар »  виявлено порушень на загальну суму 2,2 тис.грн.; 

         - перевірки комплектації шкільної мережі класів та учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах міста на 2019– 2020 навчальний рік. 

  За результатами перевірки направлено пропозиції відділу освіти 

переглянути мережу класів та учнів на 2019- 2020 навчальний рік, зменшити 

кількість класів. 

      Проведено один аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних 

підприємств м.Борислава, а саме КП «Бориславсвітло.  

В результаті проведення надано рекомендації по покращенню 

фінансового стану. 

Протягом 2019 року робочою групою з питань легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення  проведено обстеження у 120 суб’єктів 

господарської діяльності . 

За результатами проведеної роботи  зареєстровано та працевлаштовано 

17 найманих працівників та суб’єктів господарювання. 

Додатково до бюджету надійшло  216,3 тис.грн. податків. 

Всього, за даний період зареєструвалося 239 суб’єктів підприємницької 

діяльності та 999 осіб оформили трудові відносини. 

 

Виконання показників бюджетних програм по розпоряднику коштів 

міського бюджету фінансове управління міської ради за 2019 рік. 
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За трьома бюджетними програмами фінансовим управлінням складалися 

паспорти бюджетних  програм, видатки на які виконані в суму 3541,4 тис.грн. в 

тому числі : 

- за програмою «Керівництво і управління у бюджетій та фінансовій 

сфері»    виконано видатки в сумі 1842,2 тис.грн., з них на оплату праці з 

нарахуваннями  11 посадових осіб згідно штатного розпису – 1723,7 тис.грн., на 

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 36,3 тис.грн., інші видатки – 58,7 

тис.грн.; 

- за програмою «Відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань» виконано видатки в сумі 241,6 тис.грн. 

Забезпечено лікарськими препаратами в кількості 7915 мешканців по 

лікуванню серцево-судинних захворювань, 829 мешканців по лікуванню 

цукрового діабету ІІ типу, 278 мешканців по лікуванню бронхіальної астми; 

- за програмою  «Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет» виконано видатки в сумі 1457,6 тис.грн. Згідно 

даної програми забезпечено препаратами інсуліну 276 мешканців міста. 

Фінансовим управлінням забезпечено ефективне виконання 

результативних показників за напрямками використання бюджетних коштів за 

кожною бюджетною програмою. Оцінка ефективності бюджетних програм 

фінансового управління – висока. 

 

Додаток : інформація про бюджет за бюджетними програмами з 

деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або 

класифікації кредитування бюджету по фінансовому управлінню міської ради 

за 2019 рік; інформація про виконання результативних показників, що 

характеризують виконання бюджетної програми по розпоряднику коштів 

міського бюджету фінансове управління міської ради за програмою 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань; 

інформація про виконання результативних показників, що характеризують 

виконання бюджетної програми по розпоряднику коштів міського бюджету 

фінансове управління міської ради за програмою централізовані заходи з 

лікування хворих на цукровий діабет; інформація про виконання 

результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми 

по розпоряднику коштів міського бюджету фінансове управління міської ради 

за програмою керівництво і управління у бюджетній та фінансові  сфері 

 

 

 

Начальник фінансового управління                                                       Ю.Петрів 


