
Звіт про виконання бюджету міста Торецька 
за 2017 рік 

 
За звітний період доходи бюджету м. Торецька  склали 508 493,5тис.грн. або 104,2% 

до плану звітного періоду, у т. ч: 
- надходження загального фонду - 476 478,4 тис. грн.; 
- спеціального фонду -  32 015,1 тис. грн. 
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Аналіз виконання дохідної частини міського бюджету в  2017 році, тис.грн.
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У порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи загального фонду 

збільшилися на 36,3% або на 126997,3тис.грн., у т.ч.: власні доходи – зросли 29,9% або             
на 21880,0 тис. грн.,  трансферти – зросли на 38,0%  або 105117,3тис.грн.  

Доходи спеціального фонду у порівнянні з аналогічним періодом минулого року 
збільшилися на 79,9%, або на 14214,2тис.грн., у т.ч.: власні доходи – збільшилися на 
37,7%, або на 5971,7 тис. грн.,  трансферти – збільшилися у 5,2 рази, або на 8242,5тис. грн. 

На виконання дохідної частини бюджету міста за 2017 рік вплинули наступні 
чинники: 

- збільшення з 01.01.2017р. соціальних стандартів, а саме збільшення розміру 
мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму;  

- зміни до податкового законодавства, а сааме до порядку оподаткування податком 
на майно по об’єктах, що розташовані на лінії зіткнення; до переліку об’єктів 
оподаткування  акцизним податком з реалізації підакцизних товарів кінцевому споживачу, 
ставок податку на майно, єдиного податку, екологічного податку.  

Найбільшу питому вагу в доходах місцевого бюджету займають трансферти з 
державного бюджету (пит.вага – 76,2%) – 387336,8тис.грн. (98,2% плану періоду), з них 
по спеціальному фонду – 10216,4 тис.грн та по загальному фонду – 377120,4 тис.грн., у 
тому числі: 

-  освітня субвенція – 54865,8 тис. грн.(100% до річного плану); 
-  медична субвенція – 63475,1 тис.грн. (100,0%)  
-  субвенції на соціальні програми захисту населення - 228970тис.грн.(99,0 %); 
-  дотації  базова та стабілізаційна - 14117,8 тис. грн.(100%), 



- субвенція на соціально – економічний розвиток території -  24071,5 тис.грн. (100%), 
у тому числі за спеціальним фондом  - 9872 тис.грн.; 

- субвенція на часткове  відшкодування  вартості ліків – 1099,3тис.грн. (100%); 
- субвенція на відшкодування різниці в тарифах на послуги ЖКГ – 344,4 тис.грн. 

(47%); 
- субвенція на придбання / ремонт соціального житла для дітей - сиріт – 

392,9тис.грн.(100%). 
 

Аналіз структури міського бюджету в 2017 році
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Трансферти з обласного бюджету ( пит.вага в доходах бюджету – 0,8%) – 

4291,9тис.грн. (70,5% до плану), що надійшли до загального фонду бюджету: 
- дотація бюджету м. Торецьк на улаштування штучних дитячих майданчиків - 

883,7тис.грн. (98,2%); 
- субвенція на створення центру надання адміністративних послуг – 547,6 тис.грн 

(68,5%); 
-  субвенція на створення молодіжного центру – 546,7тис.грн. (99,4%); 
-  субвенція на придбання житла для дітей – сиріт – 148,7 тис. грн. (99,1%); 
-  субвенція  на компенсацію наданих пільг інвалідам по зору – 39,1 тис.грн. (48%); 
- субвенція на соціально-економічний розвиток  територій – 2126,1 тис. грн. 

(62,5%). 
 
Власні надходження податків і зборів в структурі доходів загального та 

спеціального фондів міського бюджету в 2017 році  склали 23,0% або 116864,8тис.грн., 
що відповідає 133,8% річних призначень. Додаткові надходження до бюджету за 
підсумками виконання плану звітного періоду склали 29506,6тис.грн., у т.ч.:  

- загальний фонд – надійшло 95066,1 тис.грн. (+13259,0 тис.грн.); 
- спеціальний фонд – надійшло 21798,7 тис.грн. (+16247,6 тис.грн.). 

 
 
 
 
 



Надходження податків та зборів до загального фонду 
 
Доходи загального фонду бюджету м. Торецька  за рахунок податків та зборів за 

2017 рік склали 95066,1 тис.грн. або 116,2% до розпису доходів (+13259,0тис.грн.). У 
порівнянні з 2016 роком доходи збільшилися на 21880,0тис.грн., або 29,9%.  

   

Аналіз структури податкових та інших 
надходжень загального фонду за 2017 рік

Інші податки та 
збори
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Акцизний податок
1949,8- 2,0%

Податок на доходи 
фізичних осіб

85738,6 - 90,2%

місцеві податки 5681,0 тис.грн.

 

 Основним джерелом надходжень загального фонду міського бюджету 
залишається податок на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах 
загального фонду 90,2%), який  надійшов у розмірі 85738,6тис.грн., або 118,3% до 
планових показників (+ 13229,5тис.грн.).  

 

Надходження податку на доходи фізичних осіб у 2017 році  
за видами економічної діяльності,  тис.грн.

Вугільна 
промисловість 
35594,9 - 41,5%

Бюджетні 
установи     

23408,1- 27,3%

Хімічна 
промисловість            
6719,5 - 7,9%

ЖКГ
 4203,0 - 4,9%

ПДФО
(військово-
службовці)                              

4124,2 - 4,8%
Харчова 

(промисловість) 
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У порівнянні  з 2016 роком надходження збільшилися на 21832,1 тис.грн., або на 
34,2%.  

Із загальної суми надходжень ПДФО в 2017 році понад 41,5% або 35594,9 тис.грн. 
забезпечили підприємства вугільної галузі, зростання надходжень податку по даній 
категорії платників у порівнянні з 2016 роком склали 7318,1 тис.грн. (33,5% від загальної 
суми додаткових надходжень), у тому числі за рахунок надходжень від ДП 
«Торецьквугілля» - 4703,5тис.грн).  

Бюджетні установи сплатили  в 2017 році  понад 27,3% або 23408,1 тис.грн., у 
порівнянні 2016 роком  надходження зросли на  8250,6 тис.грн. (37,8% від загальної суми 
додаткових надходжень), у тому числі за рахунок Міського управління освіти - 3276,2 
тис.грн. 

Одночасно по харчовій промисловості (ПРАТ «Торецький хлібокомбінат») 
надходження податку у порівнянні з минулим роком скоротились на 5,8 тис. грн. (-0,8%), 
основні причини зменшення надходжень: скорочення штатної чисельності працівників, 
відсутність зростання фонду оплати праці в 2017 році у порівнянні з 2016 роком при 
зростанні мінімальної заробітної плати з 1600 грн. до 3200 грн.  

Суб’єкти підприємницької діяльності та громадяни сплатили в бюджет                        
2236,0 тис.грн. ПДФО, у порівнянні з 2016 роком надходження зросли в 2,9 рази, або на                       
1472,7 тис.грн. (з 763,3 тис.грн. до 2236,0 тис.грн.)у зв’язку зі зростанням мінімальної 
заробітної плати та частковою легалізацією найманих працівників.   

  
Динаміка надходжень ПДФО  в 2016-2017 роках. 

 
 Види діяльності 2016р., 

тис.грн. 
2017р., 
тис.грн. 

 відх. 
2017 до  

2016 

% 
2017 до  

2016 
1. Вугільна промисловість   28276,8 35 594,9 7318,1 125,9% 

у тому числі ДП «Торецьквугілля» 25412,8 30 116,3 4703,5 118,5% 
2. Бюджетні установи 15157,5 23 408,1 8250,6 154,4% 

у тому числі Міське управління  освіти  4824,6 8 100,8 3276,2 167,9% 
3. Хімічна промисловість 4887,1 6 719,5 1832,4 137,5% 

4. Житлово - комунальне господарство  3268,4 4 203,0 934,6 128,6% 
5. Податок з сум військового 
забезпечення 3373,7 4 124,2 750,5 122,2% 

6. Харчова промисловість  687,5 681,7 -5,8 99,2% 
7. Інші види діяльності (платники – 
юридичні  особи) 7 492,2 8 771,2 1279,0 117,1% 
8. Інші види діяльності (платники СПД 
– фізичні особи та громадяни) 763,3 2 236,0 1472,7 292,9% 

Всього надходження ПДФО 63906,5 85 738,6 21832,1 134,2% 
 
Друге місце в структурі власних доходів загального фонду займають місцеві 

податки (питома вага у власних доходах загального фонду 6,0%), які  надійшли  у розмірі 
5681,0тис.грн., або 101,4% до уточненого розпису доходів 2017 року (+77,8тис.грн.). 
 
Структура місцевих податків: 

1) Податок на майно надійшов у сумі 954,7 тис.грн., до уточнених планових 
показників недоотримано 4,7%, або 47,4 тис.грн. (до розпису доходів недоотримано 
65,7%, або 1832,5 тис.грн.), у тому числі: 



- плата за землю надійшла в обсязі 874,0 тис.грн., недоотримано до уточнених 
планових показників 6,1%, або 56,8 тис.грн. (до розпису доходів недоотримано 63,0%, або 
1490,1 тис.грн.); 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшов в обсязі                 
64,1 тис.грн., уточнені планові показники перевиконані на 17,2%, або 9,4тис.грн. (до 
розпису доходів  недоотримано 84,8%, або 359,0 тис.грн.); 

- по транспортному податку з фізичних осіб уточнені планові показники виконані 
на 100%, що відповідає 16,6тис.грн. 

Протягом року планові показники по податку на майно були зменшені у порівнянні з 
розписом бюджету на 64,0%, або на 1785,1 тис.грн. ( з 2787,2 тис.грн. до 1002,1 тис.грн.) у 
зв’язку зі змінами, внесеними до податкового законодавства відповідно до Закону України 
21.12.2016 № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
покращення інвестиційного клімату в Україні». 
 

 

Структура надходжень податку на майно в 2017 році , тис.грн.
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Орендна плата за 
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 з фіз. осіб
   190,9 -20,0 %

Орендна плата за 
землю з юр.осіб                    

484,2 -50,7%

Транспортний
 податок

 з фіз. осіб
 16,6-1,8%

2) Єдиний податок – надійшов у розмірі 4727,1 тис. грн., що відповідає 102,7%                   
(+126,0 тис.грн.) уточненого річного плану. У порівнянні з 2016 роком надходження 
збільшились на 37,6% (+ 1291,5 тис.грн.) за рахунок наступних факторів: разових 
платежів по юридичних особах (+130,5 тис.грн.), зростання товарообігу по юрособах та 
фізособах - платниках 3 групи (+1053,4 тис.грн.), зростання надходжень по платниках 1 та 
2 груп за рахунок збільшення розміру  мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму та 
зміни  переліку платників податку (+107,6тис.грн.), 

Акцизні податки (питома вага у власних доходах загального фонду – 2,0%) 
надійшли до міського бюджету у розмірі 1949,8тис.грн., або 96,9% до уточненого річного 
розпису  (-61,4 тис.грн.), у тому числі: 

- від реалізації нафтопродуктів за грудень  2016 року – 62,7тис.грн., або 3,2% від 
суми надходжень ( з 01.01.2017 року – податок  скасовано); 

- акцизний податок з ввезеного та виробленого в Україні пального – 521,9 тис.грн., 
або 26,8% від суми надходжень; 

- від реалізації алкогольних напоїв, пива і тютюнових виробів -1365,2 тис.грн., або 
95,6% від загальної суми надходжень даного податку; у порівнянні з 2016 роком 



надходження збільшилися на 24,3% (+ 267,2тис.грн.) за рахунок залучення до сплати  
нових СГД (9 суб’єктів); збільшення обсягів реалізації підакцизних товарів внаслідок 
збільшення ціни,у т.ч.: 

Надходження  2016 2017 +/- % 

- від реалізації алкогольних 
напоїв, пива і тютюнових виробів, 
у т.ч.: 

1098,0 1365,2 +267,2 124,3 

ТОВ АТБ - Маркет 647,2 782,1 +134,9 120,8 

інші платники 450,8 583,1 +132,3 129,3 

 
Плата за оренду комунального майна (питома вага у власних доходах загального 

фонду – 0,9%) надійшла у розмірі 822,9 тис.грн., або 82,3% (-177,1 тис.грн.) до річного 
плану, планові показники не виконані за рахунок зміни переліку орендарів та площі 
орендованих приміщень, зростання заборгованості по платежах. 

Надходження інших податків та зборів (0,9% в структурі власних надходжень 
загального фонду) склали 873,0тис.грн., в тому числі: податок на прибуток комунальних 
підприємств – 6,9 тис.грн., частина чистого прибутку комунальних підприємств –           
0,4 тис.грн., штрафи, накладені міською адміністративною комісією – 1,4 тис.грн., штрафи 
за порушення порядку реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 55,2 
тис.грн., надходження від надання адміністративних послуг – 453,9 тис.грн.,  державне 
мито – 206,2 тис.грн., кошти за шкоду, заподіяну земельним ділянкам комунальної 
власності – 46,1 тис.грн., надходження від реалізації безхазяйного майна – 0,4 тис.грн., 
надходження від операцій з дорогоцінними металами – 4,4 тис.грн., інші надходження -  
98,1 тис.грн.). 

Власні надходження спеціального фонду 
 

Доходи спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік склали                               
21798,7 тис.грн.(без трансфертів).  

Основним джерелом надходжень податків та зборів до спеціального фонду бюджету  
(98,7%) є власні надходження бюджетних установ – 21521,4тис.грн.  Перевищення в 4,0 
рази (+16208,2тис.грн.) планових показників відбулось за рахунок наданої бюджетним 
установам благодійної допомоги у розмірі 16362,7тис.грн.В порівнянні з 2016 роком 
надходження збільшилися на 39,7%, або на 6113,6 тис.грн. за рахунок збільшення 
благодійної допомоги установам освіти та охорони здоров’я  (медикаменти, продукти 
харчування, меблі, підручники, гігієнічні набори та ін.). 

 
Екологічний податок надійшов у сумі 236,3тис.грн., що відповідає 120,0% 

(+39,4тис.грн.) річного плану та на 46,0% (+74,5 тис.грн.) більше, ніж в 2016 році. 
Зростання надходжень та перевиконання планових показників обумовлене сплатою 
розстрочених платежів КАП «Комунальник» та збільшенням на 12% ставок податку у 
2017 році. 

До бюджету розвитку надійшло 34,4тис.грн.(кошти від продажу комунального 
майна – 34,4тис.грн.). 

Надходження до цільових фондів міста склали 6,6 тис.грн. (благодійні внески). 
 

Заборгованість по платежах підприємств та  організацій за звітний період 
 
Негативним чинником наповнення дохідної частини бюджету є заборгованість по 

податках, зборах і платежах до бюджету м. Торецька, яка станом на 01.01.2018 склала 



5 400,7 тис. грн. (без оренди комунального майна і банкротів), що на 2 505,4 тис. грн., або 
на 31,7% менше у порівнянні з початком 2017 року (7 906,1 тис. грн.). 

Найбільше зменшення боргу відбулося по платі за землю  – на 2931,2 тис. грн., або 
на 45,6%. Основною причиною зменшення боргу з плати за землю є надання суб’єктами 
підприємницької діяльності міста уточнюючих декларацій по платі за землю в рахунок 
зменшення нарахувань попередніх періодів. 

Динаміка  податкового боргу до місцевого бюджету (без банкрутів): 
                            тис. грн. 

Платіж (податок, збір) 
на 

01.01.17 
на 

01.01.18 
Відхилення  
до 01.01.17 

 Плата за землю 6422,9 3491,7 -2931,2 
 Податок на нерухоме майно 389,6 400,3 10,7 
 ПДФО 22,6 32,8 10,2 
 Акцизний податок 0 13 13 
 Єдиний податок 378,3 444,3 66 
 Податок на прибуток комунальних підприємств 71 82,1 11,1 
 Штрафні (фінансові) санкції 47 158,2 111,2 
 Збір за забруднення навколишнього    природного 
середовища  58 58 0 
 Екологічний податок  516,7 720,3 203,6 
 ВСЬОГО за даними фіскальних органів 7906,1 5400,7 -2505,4 
 Плата за оренду комунального майна  м.Торецьк 42,3 162,2 119,9 

 

Структура податкового боргу до місцевого бюджету на 01.01.2018, тис.грн.

інші; 13; 0,2%

ПДФО
32,8тис.грн. 0,6%

Оренда ком.майна                        
162,2тис.грн., 2,9%

Адмін. штрафи                                                       
158,2 тис.грн., 2,8%

Податок на
 прибуток ком.під-в
82,1 тис.грн., 1,5%

Збір за 
забрудн.навкол. 

прир.середов.
58,0 тис.грн., 1%

Податок на
 нерух. майно                   
400,3 тис.грн.,

7,2%

Плата за землю 
3491,7 тис.грн.,62,8%

Екологічний податок                                    
720,3 тис.грн., 13%

Єдиний
 податок                                           

444,3 тис.грн.,
 8%

 
 
Спільні заходи, вжиті місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, фіскальними органами щодо наповнення дохідної 
частини місцевих бюджетів. 

З метою виконання бюджету в 2017 році в місті впроваджено «План заходів щодо 
наповнення зведеного бюджету м. Торецька, економного та раціонального використання 
коштів місцевих бюджетів усіх рівнів у 2017 році», яким було передбачено підвищення 



платіжної дисципліни суб’єктами  господарювання, у тому числі за рахунок детінізації та 
зменшення обсягу податкового боргу. 

На виконання Плану заходів додатково надійшло до місцевих бюджетів                  
1 968,9 тис. грн., а саме: 

1. За підсумками проведеної роз’яснювальної роботи щодо дотримання 
законодавства про працю на підприємствах  усіх форм власності, детінізації трудових 
відносин та легалізації заробітної плати, тощо, додатково сплачено до бюджету                  
494,6 тис. грн.  

2. З початку року проведено 7 засідань міської комісії з питань погашення 
заборгованості по заробітній платі, забезпечення податкових та інших бюджетних 
надходжень. За підсумками проведеної роботи, з урахуванням результатів заходів 
стягнення податків і зборів, до бюджету надійшло 1324,5 тис. грн., у т.ч. за рахунок 
погашення заборгованості по зарплаті, яка утворилася на 01.01.17., надходження ПДФО -
1156,4 тис. грн.   

3. За підсумками роз'яснювальної роботи (залучення громадян до декларування 
доходів за 2016 рік отриманих не за основним місцем роботи; залучення до сплати ПДФО 
в бюджет м Торецька юридичних осіб, філій, відділень, відокремлених підрозділів, інших 
підрозділів (підстанцій, цехів, виробничих баз), які здійснюють свою діяльність на 
території м.Торецька, але ПДФО перераховували до бюджету територіальної громади за 
місцем реєстрації юридичної особи) до бюджету надійшло 146,5 тис.грн.              

4. За рахунок перегляду ставок по платі за землю  додатково надійшло 3,3 тис. грн. 
 
 

Видатки 
 

Планові показники видаткової частини  бюджету міста Торецька на 2017 рік 
затверджено у сумі 523280,2 тис.грн, в тому числі по загальному фонду 468476,6 тис.грн 
та спеціальному фонду – 54803,6 тис.грн. Виконання планових річних показників, 
затверджених в міському бюджеті за 2017 рік, склало 95,2% ( 498012,4 тис.грн.), в тому 
числі по загальному фонду – 455186,4 тис.грн.(97,2% до планових призначень), та 
спеціальному фонду –   42826,0 тис.грн. (78,1%). 

Питома вага видатків в бюджеті м. Торецька
 в розрізі галузей за 2017 рік

Інші видатки - 6842,7 
тис.грн.(1,4%)

житлово - комунальне 
господарство - 13383,6 

тис.грн.(2,7%)

фізична культура і спорт - 
879,3 тис.грн.(0,2%)

державне управління - 
20963,5 тис.грн.(4,2%)

культура - 8830,2 тис.грн.(1,8%)

соціальний захист -
236642,2 тис.грн. (47,5%)

освіта - 123059,2 тис.грн. 
(24,7%)

охорона здоров'я - 
87411,7 тис.грн. (17,6%)

 



Обсяг видатків загального фонду бюджету міста Торецька порівняно з відповідним 
показником минулого року збільшився на 36,2 % (+121060,7 тис.грн.). Видатки 
спеціального фонду бюджету міста Торецька профінансовано на 63,8% більше, ніж за 
попередній рік.  

Більшість видатків бюджету спрямовано на соціально-культурну сферу (освіта, 
охорона здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура та мистецтво, 
фізична культура і спорт). У звітному періоді сукупна частка цих видатків у структурі 
видатків бюджету( без урахування трансфертів на соціальний захист ) склала 48,1 %, або 
218790,6 тис. грн. Серед видатків на соціально-культурну сферу найбільшу питому вагу 
займають витрати на освіту – 50,1 % (110592,8 тис.грн.) та охорону здоров'я – 33,5% 
(73371,2 тис.грн.).  

У структурі видатків загального фонду бюджету з урахуванням трансфертів з усіх 
рівнів бюджету захищені статті витрат складають 419912,0 тис.грн. і займають найбільшу 
питому вагу (92,3%), зокрема: 

Питома вага видатків в розрізі статей в бюджеті м.Торецька за 2017 рік

Медикаменти
- 2195,6 тис.грн. (0,5%)

Продукти харчування
- 4776,5 тис.грн. (1,1%)Енергоносії

- 21548,4 тис.грн.
(4,7%)

Поточні трасферти
 - 439,4тис.грн. (0,1%)

Інші видатки
- 35274,4 тис.грн. (7,7%)

Соціальне забезпечення
- 231656,6 тис.грн. 

(50,9%)

Оплата праці і 
нарахування на неї
-159295,5 тис.грн.

(35%)

 
 
 
Середня заробітна плата,  що склалася за 2017 рік, в розрізі галузей: 
- освіта – 4705 грн.( з них пед.працівники – 6051грн., вихователі – 4114грн., інший 

персонал – 3209грн.), 
- культура – 4155 грн.( з них пед.працівників – 4248грн.),  
- охорона здоров'я – 4016 грн. (з них лікарі – 4462грн., інший персонал – 3387грн.), 
- фізкультура – 3702 грн., 
- установи соціального захисту – 3735 грн. 
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Порівняльні показники середньої заробітної плати за 2016-2017 роки в розрізі галузей 

Освіта Охорона здоров`я Соціальний захист та соціальне забезпечення

Культура і мистецтво Фізична культура і спорт Середньомісячна номінальна зарплата по місту 

 
 
Видатки на освіту у 2017 році склали 123059,2тис.грн., зокрема за рахунок 

загального фонду - 110592,8тис.грн. ( 94,9% до уточнених планових призначень               
116534,6 тис.грн.), за рахунок спеціального фонду – 12466,4 тис.грн. (76,2% до планових 
призначень). 

Розподіл видатків по галузі " Освіта " в 2017 році

Загальноосвітні 
школи-інтернати 

- 9703,7 тис.грн. (7,9 %)

Інші видатки
- 3626,8 тис.грн. (2,9 %)

Позашкільні заклади
 - 1888,9 тис.грн. (1,5 %)

Вечірні школи
 - 1058,0 тис.грн. (0,9 %)

Загальноосвітні
 школи

- 74666,5 тис.грн.( 60,7 %)

Дошкільні
 заклади освіти 

- 32115,4 тис.грн. (26,1 %)

 
В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року витрати по загальному фонду 

збільшилися на 18 677,9 тис.грн., або 20,3 %, у зв'язку з підвищенням розміру заробітної 
плати, підвищенням тарифів на енергоносії, збільшенням вартості харчування та 
матеріалів. 

 
 



Фінансування галузі здійснювалось: 
- по загальному фонду  

* за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету – 54138,1 тис.грн. при 
планових призначеннях 56957,3 тис.грн.( 95,1% до планових показників); 
* за рахунок власних доходів міського бюджету – 55417,2 тис.грн., при планових 
призначеннях 58539,7грн.( 94,7%). 

- по спеціальному фонду: 
*за рахунок трансфертів з державного бюджету  

- коштів освітньої субвенції з державного бюджету  -  45,1тис.грн.( 27,7%); 
- субвенції на соціально – економічний розвиток територій – 2453,6 тис.грн.                     

( 71,5 %); 
*за рахунок трансфертів з обласного бюджету (субвенції на соціально – економічний 
розвиток територій) -  950,0 тис.грн. ( 100%); 
*за рахунок власних надходжень бюджетних установ профінансовані видатки у сумі                   
9017,6 тис.грн.( 96,9%). 

 
Крім того у 2017 році, за рахунок коштів державного бюджету була передбачена 

субвенція 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 та прийомних 
сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату 
над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного 
вихователя  у сумі 1 037,6тис.грн. Видатки профінансовані у повному обсязі до планових 
призначень. 

За рахунок коштів міського бюджету профінансовані видатки у сумі 14,0 тис.грн. на 
навчання студентів в рамках виконання міської програми «Місцеві стимули» з метою 
забезпечення міста медичними кадрами. 

 
На здобуття дошкільної освіти 1431 дитиною віком від 1 до 6 (7) років у 

15 дошкільних закладах м. Торецька спрямовано 28 304,1тис.грн. Середньорічні витрати в 
розрахунку на 1 дитину склали  19779грн., що більше показника 2016 року на 3911грн.        

Для забезпечення  загальною середньою освітою 4009 учнів м. Торецька в                       
15 загальноосвітніх навчальних закладах спрямовано 66506,0тис.грн. Середньорічне 
утримання 1 учня – 16 589грн., у порівнянні з 2016 роком видатки збільшились на 
4732грн. 

На здобуття загальної середньої освіти 123 учнями вечірньої (змінної) школи 
спрямовано 1058,0 тис.грн. Середньорічне утримання 1 учня – 8 602грн. ( 2016 рік - 
5592грн.) 

На охоплення загальною середньою освітою 375 вихованців у загальноосвітній 
школі-інтернат спрямовано 9251,0тис.грн. Середньорічне утримання 1 вихованця – 
24669грн., що на 4524грн. більше, ніж у 2016 році. 

Видатки на організацію гурткової роботи та сприяння розвитку індивідуальної та 
колективної творчості 699 учнів у 2-х позашкільних навчальних закладах (центру дитячої 
та юнацької творчості, станції юних техніків) профінансовані у розмірі 1877,6тис.грн. 
Середньорічне утримання 1 учня склало 2686грн. (2016 рік - 2122грн.) 

На функціонування інших закладів та заходів по галузі «Освіта» спрямовано 
2544,6тис.грн. 

 
Протягом 2017 року на забезпечення основної діяльності установ та закладів освіти 

за рахунок коштів спеціального фонду (власних надходжень та благодійних внесків) 
спрямовано 8996,6тис.грн. 

На укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за рахунок бюджету 
розвитку  протягом року  виділено 3469,8 тис.грн, з них  



- за рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення заходів щодо соціально – 
економічного розвитку територій -  950,0тис.грн.; 

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій -  2453,6тис.грн.; 

- за рахунок власних доходів міського бюджету - 21,1тис.грн.; 
- за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету - 45,1тис.грн.  
Кошти спеціального фонду спрямовані на: 
 - капітальний ремонт закладів освіти - 2644,8тис.грн (капітальний ремонт будівель 

загальноосвітніх закладів ( заміна вікон та дверей, ремонт спортивної зали) – 
1673,7тис.грн., розробка проектно-кошторисної документації на  капітальний ремонт 
(термомодернізацію) закладів освіти, проведення державної експертизи проектів – 
971,1тис.грн.); 

- придбання обладнання довгострокового користування - 779,9тис.грн. (придбання 
комплектів дитячих ліжок і матраців в дошкільні навчальні заклади); 

- придбання учбової літератури – 45,1тис.грн. 
 
Видатки на харчування склали в цілому 4 034,0тис.грн., в тому числі по дошкільним 

установам – 1 821,2тис.грн., загальноосвітнім закладам – 1 352,3тис.грн., школі-інтернату 
– 860,5тис.грн. 

Вартість харчування по установах освіти за 2017 рік склала: 
- по дитячим дошкільним закладам – на харчування 909 дітей при плановій середній 

вартості одного діто-дня 17,11грн. фактичне виконання склало 16,06грн., в тому числі за 
рахунок бюджету - 9,55грн. В порівнянні з минулим періодом вартість харчування 
збільшилась на 0,96грн.  

- по загальноосвітнім школам : 
*вартість одного діто-дня харчування 1599 учнів 1-4 класів склала 12,85грн. В 

порівнянні з минулим періодом вартість харчування збільшилась на 8,21грн.; 
* середня вартість одного діто-дня харчування 257 учнів пільгової категорії склала 

13,75грн.; 
- по загальносвітній школі- інтернат – вартість одного діто – дня харчування                  

216 учнів склала 26,45 грн., в тому числі за рахунок бюджету 22,46 грн. 
 
  Видатки на охорону здоров'я у  2017 році склали 87411,7тис..грн., зокрема за 

рахунок загального фонду 73371,2тис.грн., або 99,0% до уточнених планових призначень; 
за рахунок спеціального фонду 14040,5тис.грн., або 77,9% до планових призначень. 
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Видатки по галузі " Охорона здоров'я " в розрізі джерел 

за рахунок власних надходжень

за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток територій

на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворюван

за рахунок коштів медичної субвенції

за рахунок коштів місцевого бюджету
 

В порівнянні з 2016 роком видатки за загальним фондом збільшилися  на 37,4%, або 
19992,8 тис.грн. 

 
У 2017 році фінансування видатків загального фонду здійснювалось: 
- за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету - 64902,1 тис.грн. ( в 

порівнянні з  2016 роком видатки збільшилися на 24,4% , або 12713,0 тис.грн.); 
- за рахунок субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих захворювань – 1099,3 тис.грн.; 
- за  рахунок власних доходів  міського бюджету - 7369,8тис.грн. ( збільшення на 

6180,5 тис.грн., що у порівнянні з 2016 роком майже в 5 разів у зв’язку зі зміною норм 
законодавства). 

-  
У складі витрат, які профінансовані за рахунок коштів міського бюджету: 
-  нарахування  на заробітну плату - 69,4тис.грн., 
- придбання матеріалів, товарів,послуг – 281,9тис.грн., 
-  придбання медикаментів – 644,2тис.грн., 
- придбання продуктів харчування – 162,3тис.грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 135,4тис.грн.; 
-  оплата  енергоносіїв – 5975,4тис.грн.; 
- соціальне забезпечення  -  95,3тис.грн., з них виплати пільгових пенсій – 

93,3тис.грн. 
 
 
 
 
 
 
 



Вартість 1 ліжко-дня за  2017 рік склала: 
 
- по харчуванню 

грн. 
категорія Планові 

призначення 
Фактичні 
витрати в 

2017р. 

Фактичні 
витрати  в 

2016р. 

% 
2017 до 2016 

Загальна 1,82 3,74 3,05 +22,62% 
Ветерани ВОВ 4,71 6,88 6,31 +9,0% 

Діти 4,43 6,11 6,22 -1,7% 
 
- по медикаментах  

грн. 
категорія Планові 

призначення 
Фактичні 
витрати в 

2017р. 

Фактичні 
витрати  в 

2016р. 

% 
2017 до 2016 

Загальна 2,91 5,93 7,37 -19,5% 
Ветерани ВОВ 5,71 5,79 10,25 -43,5% 
За рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році профінансовані видатки 

(бюджету розвитку) в обсязі 4294,8 тис.грн. при планових призначеннях 8005,0 тис.грн., з 
них: 

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій - 4264,5 тис.грн. ( при 
планових призначеннях - 5500,0 тис.грн.). Кошти спрямовані на капітальний ремонт 
терапевтичного відділення ЦМЛ – 282,6 тис.грн., пологового відділення ЦМЛ –                
1227,0 тис.грн., будівлі поліклініки ЦМЛ – 1282,5 тис.грн., амбулаторії ЗПСМ № 3 –               
757,7 тис.грн., амбулаторії ЗПСМ № 4 – 714,7 тис.грн.; 

- за рахунок коштів місцевого бюджету - 30,3тис.грн. при планових призначеннях 
156,9 тис.грн. (спрямовані на виготовлення проектно-кошторисної документації на 
капітальні ремонти). 

 
За рахунок власних надходжень медичних установ у 2017 році профінансовані 

видатки в загальній сумі 9745,7тис.грн., з них витрати за рахунок надання платних 
медичних послуг, надання в оренду комунального майна – 1649,2 тис.грн., за рахунок 
коштів, що надійшли від благодійної допомоги –   8096,5 тис.грн. 

 
Видатки на соціальний захист населення за 2017 рік склали 236 642,2 тис.грн., в 

тому числі за рахунок коштів загального фонду – 235117,7 тис.грн. ( 98,7% до уточнених 
річних планових призначень), за рахунок коштів спеціального фонду                                    
1524,5 тис.грн.(79,4% планових призначень). 

В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року витрати загального фонду збільшені 
на суму 79010,7 тис.грн., або 50,6 % у зв'язку із збільшенням кількості контингенту 
одержувачів субсидій та зростанням тарифів на комунальні послуги при незначному 
збільшенні доходів населення. 

 



Видатки по галузі " Соціальний захист" в 2017 році в розрізі джерел

227932,4 тис.грн.( 96,32%)

39,1 тис.грн.( 0,02%)
8670,7 тис.грн. ( 3,66%)

трасферти з державного бюджету трансферти з обласного бюджету видатки за рахунок міського бюджету
 

 
Найбільшу питому вагу (96,3%)  в галузі займають видатки за рахунок трансфертів з 

державного бюджету  - 227932,4тис.грн., в тому числі: 
- видатки, пов’язані з наданням пільг та житлових субсидій населенню по оплаті 

енергоносіїв та житлово-комунальних послуг склали 145343,8 тис.грн. 
Станом на 01.01.2018 мають пільги з оплати житлово-комунальних послуг 2,8 тисяч 

мешканців міста,  протягом 2017 року фактично надано указаних пільг на суму 
8256,1тис. грн. Крім того, в умовах підвищення цін і тарифів на енергоносії та 
комунальні послуги у місті Торецьку щомісячно користуються житловими субсидіями на 
оплату житлово-комунальних послуг 9,2 тисяч домогосподарств, протягом звітного 
періоду по зазначених видатках нарахування склали  137087,7 тис. грн.  

- для надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу протягом звітного періоду 
отримано і використано субвенцію з державного бюджету у сумі 2317,7 тис.грн.,  або 
99,7 % річного плану; 

- на виплату допомоги сім‘ям з дітьми, малозабезпеченим сім‘ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, допомоги по догляду 
за інвалідом внаслідок психічного розладу використано 80270,9 тис.грн., або 96,9 % до 
річного плану. 

За рахунок вказаних коштів проведено: 
 36,0 тис. виплат допомоги сім‘ям з дітьми;                                                    
 7,3 тис. виплат допомоги малозабезпеченим сім‘ям; 
  8,5 тис. виплат допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;  
 0,4 тис. виплат допомоги тимчасової державної допомоги дітям; 
 1,4 тис. виплат допомоги по догляду за інвалідом внаслідок психічного розладу. 



Питома вага соціальних виплат в трансфертах 
з державного бюджету м.Торецьку в 2017 році

Допомога сім'ям з 
дітьми
35,2%

Субсидії
61,1%

Пільги
3,7%

 
 
За рахунок трансфертів з обласного бюджету профінансовані видатки в обсязі 

39,1тис.грн. на оплату пільг по житлово-комунальних послугах інвалідам по зору, а також 
дітям-інвалідам по зору.  

 
За рахунок власних доходів загального фонду міського бюджету профінансовані 

соціальні видатки на суму 7146,2 тис.грн., в тому числі: 
- проведена виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 266,9 тис.грн. (Протягом року 
одержали допомогу 138 осіб.); 

- утримання центру соціальної служби сім'ї, дітей і молоді - 342,2 тис.грн.,  
- утримання  центру соціально-психологічної реабілітації дітей м. Торецька -               

2424,8 тис.грн. Протягом року середньомісячна кількість дітей, які перебували в закладі 
склала 20 дітей, відсоток завантаженості закладу склав 50%. Фактичні витрати  на 
утримання 1 вихованця в місяць склали 10103,45грн. ( в 2016 році – 9729,58 грн.);  

- утримання територіального центру соціального обслуговування – 3814,0тис.грн. 
За 2017 рік кількість осіб, які обслуговувалися у відділеннях  територіального центру  

склала 487чол. 
Середньорічні витрати на утримання 1 ліжко-місця у відділеннях постійного  та 

тимчасового перебування склали 3099,63 грн. ( в 2016 році – 2659,78грн.);  
 
- надана матеріальна допомога на поховання – 34,8 тис.грн.(30 чол.);  
- оплата послуг з поховання безрідних – 14,7тис.грн.(12чол.); 
- надані  пільги на оплату житлово-комунальних послуг почесним громадянам міста - 

12,6 тис.грн. ( програма «Ветеран»); 
- фінансова підтримка громадських організацій – 12,6 тис.грн., з них «Союз 

Чорнобиль України» - 1,6 тис.грн., Рада ветеранів – 11,0 тис.грн. ( програма «Ветеран»); 
- на виконання Програми по організації громадських і інших робіт тимчасового 

характеру сплачені громадські роботи – 67,8 тис.грн.( в сфері соціального захисту – 
57,8тис.грн. (задіяний   41 безробітний), в житлово – комунальному господарстві – 
10тис.грн. (задіяно 159 безробітних)); 



 - проведені міські заходи в рамках реалізації молодіжної політики в місті –                    
43,6 тис.грн. Протягом року проведено 9 заходів: культурно – масові заходи до Дня 
усиновлення, до Дня Святого Миколая, до відкриття центру розвитку для молоді та дітей,  
проведений семінар для молодіжного активу міста. ( програма "Молодь і сім'я міста») 

- надані пільги на оплату послуг зв’язку та інші пільги – 112,1 тис.грн. ( програма 
соціального захисту окремих категорій громадян міста Торецька на 2017 рік). 

 
За рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету здійснено видатки на 

загальну суму 1524,5 тис.грн., з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ  – 
704,1 тис.грн.(на утримання територіального центру), за рахунок коштів, що надійшли від 
благодійної допомоги – 820,4 тис.грн.. 

 
Видатки на культуру і мистецтво  в 2017 році склали 8830,2 тис.грн., в тому числі 

за рахунок загального фонду – 8144,0 тис.грн. або 98,0% до уточнених планових 
призначень, спеціального фонду – 686,2 тис.грн., або 86,3% до планових призначень. 

Порівняно з аналогічним періодом 2016 року витрати загального фонду збільшилися 
на 1503,4 тис.грн.  

На функціонування бюджетних установ культури у 2017 році спрямовано 
7904,7тис.грн., в тому числі:  

 - на утримання Централізованої бібліотечної системи для забезпечення задоволення 
інтелектуальних потреб населення - 2038,2 тис. грн. Число читачів, які обслуговувались в 
цих бібліотеках протягом звітного періоду, склало 13,4 тис. осіб. Середньорічні витрати на 
обслуговування одного читача склали 152,10 грн. ( в 2016 році –127,88 грн.); 

- на функціонування Музею історії міста ( утримання закладу та музейних 
експонатів, здійснення виставкової діяльності) спрямовано 67,8 тис. грн. З урахуванням 
кількості відвідувачів 5,8 тис.осіб середньорічні видатки на одного відвідувача за 2017 рік 
склали 11,69 грн. ( в 2016 році – 8,33 грн.); 

- на здійснення діяльності двох закладів клубного типу спрямовано 407,4 тис. грн. З 
урахуванням фактичної кількості  відвідувачів закладів (18,6 тис.осіб), середньорічні 
видатки на одного відвідувача склали 21,90 грн. ( в 2016 році – 16,16 грн.); 

- для духовного та естетичного виховання 390 дітей та молоді в музичній школі 
спрямовано 4645,2 тис.грн., середньорічні видатки на одного вихованця склали 
11910,69грн. ( в 2016 році –9680,26 грн.); 

- на функціонування інших закладів (методичного кабінету та централізованої 
бухгалтерії) спрямовано 746,1 тис. грн., з них  93,3 % складають видатки на заробітну 
плату та енергоносії. 

У 2017 році на проведення  18 культурно-мистецьких заходів, затверджених міською 
програмою «Культура Торецька», з міського бюджету спрямовано 239,4 тис. грн. 

Власні надходження бюджетних установ (спеціальний фонд) по галузі “Культура і 
мистецтво ” за  2017 рік використано в сумі 405,6 тис. грн. 

Крім того, на укріплення матеріально-технічної бази установ та закладів культури і 
мистецтва за рахунок спеціального фонду міського бюджету протягом 2017 року було 
спрямовано 280,6тис.грн, з них на придбання мікшерського пульту  для  школи 
естетичного виховання – 27,8тис.грн., на підписку періодичних видань – 5,0 тис.грн., для 
проведення новорічних свят – 247,8тис.грн.  

Видатки на фізичну культуру і спорт за 2017 рік склали 879,3 тис.грн., зокрема за 
рахунок загального фонду – 865,4 тис.грн. або 89,3% до уточнених планових призначень,  
спеціального фонду – 13,9 тис.грн., або 94,6% до планових призначень.  

З метою підтримки дитячо-юнацького спорту, фізичного виховання дітей та молоді 
міста у 2017 році здійснено видатки на утримання ДЮСШ  в сумі 808,3тис.грн. 

На проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості у 2017 році було 
виділено 57,1 тис.грн. (проведено 10 спортивних заходів, задіяні 677 учасників). 



 
Видатки на розвиток житлово-комунального господарства за 2017 рік склали 

13383,6 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду - 4440,6 тис.грн. або 88,4% до уточнених 
планових призначень, по спеціальному фонду – 8943,0 тис.грн., або 84,1% до планових 
призначень. 

Фінансування галузі здійснювалося:  
- за рахунок власних доходів міського бюджету – 4522,6 тис.грн.; 
- за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій - 8516,6 тис.грн.,  
- за рахунок субвенції на погашення різниці між фактичною вартістю енергоносіїв та 

тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 
місцевого самоврядування – 344,4 тис.грн. 

Порівняно з 2016 роком видатки в цілому збільшені на 79,3%, або 5917,6 тис.грн. 
Фінансування витрат проводилося відповідно до заходів, затверджених Програмою 

розвитку житлово-комунального господарства на  2017 рік, за наступними напрямками: 
- забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-

експлуатаційного господарства – 44,9тис.грн. (періодичний технічний огляд та 
експертне обстеження ліфтів, витрати на сплату судового збору при поданні позовних заяв 
до суду щодо позбавлення права користування приватним житловим приміщенням); 

- капітальний ремонт житлового фонду – 1322,6 тис.грн. (за рахунок коштів 
міського бюджету проведені проектно – вишукувальні роботи по відновленню 
конструкцій – 13,1 тис.грн., за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально - 
економічний розвиток територій проведений капітальний ремонт ліфтів (10од.) на суму 
1309,5 тис.грн.); 

- благоустрій міста – 10916,3 тис.грн., у т.ч. по загальному фонду – 3648,4тис.грн., 
по спеціальному фонду – 7267,9 тис.грн.: 

У складі видатків загального фонду бюджету на благоустрій міста найбільшу питому 
вагу склали видатки на утримання міського дорожнього господарства. На виконання 
комплексу робіт з експлуатації, утримання та поточного ремонту міської вулично-
дорожньої мережі протягом 2017 року було спрямовано 1529,8 тис. грн., забезпечено 
утримання доріг в осінньо-зимовий період (490,8 тис.грн.), поточний ремонт автодоріг 
(1039,0тис.грн.).   

На забезпечення безпеки дорожнього руху використано 115,5тис.грн. Проведено 
установку дорожніх знаків, розмітку доріг, ремонт та утримання світлофорів.  

Значну частину видатків звітного періоду складають видатки на зовнішнє освітлення 
міста. Протягом 2017  року  на  виконання комплексу робіт з експлуатації та утримання 
мережі зовнішнього освітлення міста було спрямовано 975,3тис.грн. Придбані матеріали, 
світильники, запчастини та комплектуючі для проведення ремонтних робіт, проведено 
поточний ремонт та технічне обслуговування ліній зовнішнього освітлення, оплачено 
спожиту електроенергію. 

Видатки на виконання робіт по догляду та утриманню зелених насаджень загального 
користування у звітному періоді склали 387,8тис.грн. (утримання та благоустрій газонів і 
квітників, обрізка і ліквідація аварійних дерев). 

На виконання робіт по зимовому утриманню і прибиранню міських територій та 
павільйонів зупинок, утримання Комплексу «Алея Слави», придбання та встановлення 
лавочок та урн, придбання матеріалів та інвентарю для виконання робіт по благоустрою 
міста,утримання та благоустрій міських  кладовищ, відлов та стерилізацію бездомних 
тварин, придбання запчастин для ремонту, виготовлення технічної документації, 
підіймача та інші видатки спрямовано 640,0тис.грн. з міського бюджету. 

За рахунок коштів спеціального фонду в сумі 7267,9 тис.грн. виконані роботи: 
- за рахунок коштів міського бюджету – 60,8 тис.грн. (придбання на трактор МТЗ 

мотокосарки та відвалу снігового, придбання візка з розсіювачем протиожеледних 
сумішей), 



- за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально - економічний розвиток 
територій – 7207,1 тис.грн. (капітальний ремонт автодоріг міста) 

- забезпечення збору та вивезення сміття і відходів – 225,8 тис.грн.: проведено 
прибирання стихійних звалищ, придбано матеріали для ремонту контейнерів ТПВ, шини 
та запчастини. 

- здійснення фінансової підтримки установ і організацій комунального 
господарства – 529,6 тис.грн. Грошові кошти виділені КП «Торецьккомсервіс» та ДКАП 
«Комунальник» в рамках міської програми фінансової підтримки комунальних 
підприємств м.Торецька, а саме: 

-  на утримання будівель, які передані у комунальну власність – 185,0 тис. грн.; 
- на погашення заборгованості по заробітній платі робітникам комунальних 

підприємств – 269,1 тис.грн.; 
- на виготовлення паспортів на нежитлові приміщення – 10,0 тис.грн.; 
- на придбання матеріалів та запчастин – 43,9 тис.грн.; 
- проведення технічної інвентаризації – 13,4 тис.грн.; 
- на придбання комп’ютерної техніки - 8,1 тис.грн. 

 
- погашення різниці між фактичною вартістю енергоносіїв та тарифами, що 

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 
самоврядування – 344,4 тис.грн.  

 
Видатки на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території за 2017 

рік склали 3101,8 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду-249,0 тис.грн. або 99,6% до 
уточнених планових призначень, по спеціальному фонду – 2852,8 тис.грн., або 67,5% 
планових призначень, з них -  

 
* на розробку проектно – кошторисної документації витрачено  2162,7 тис.грн.:  

За рахунок коштів міського бюджету – 24,5 тис.грн. на розробку проектно – кошторисної 
документації, державну експертизу проекту « Створення центру розвитку для молоді та 
дітей за адресою: м.Торецьк, вул.Маяковського,19"; 
За рахунок коштів обласного бюджету – 2138,2 тис.грн., в тому числі в розрізі  проектів:  

- « Створення прозорого соціального офісу за адресою: Донецька обл., м.Торецьк, вул. 
Дружби, 27" (розробка проектно-кошторисної документації та проведення державної 
експертизи проекту ) – 167,0 тис.грн. 

- « Реконструкція центрального міського парку в м.Торецьку Донецької області  (ІІ 
черга) " (розробка проектно-кошторисної документації та проведення державної 
експертизи проекту) – 339,7 тис.грн. 

- « Створення центру розвитку для молоді та дітей за адресою: м.Торецьк, 
вул.Маяковського,19" (реконструкція приміщення) – 449,9 тис.грн. 

 - « Підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг у м.Торецьку 
шляхом створення Центру надання адміністративних послуг» ( реконструкція 
адміністративної будівлі за адресою: Донецька область, м.Торецьк, вул.Дружби, 24а під 
Центр надання адміністративних послуг) – 297,9тис.грн. 

- « Будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям" (влаштування 
основи під укладку штучного покриття) – 883,7 тис.грн. 

 
* на придбання квартир  для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, –  690,1 тис.грн., з них на умовах співфінансування 50% на 50% за рахунок 
обласного та міського бюджетів придбано 2 квартири на загальну суму 297,3 тис.грн., за 
рахунок субвенції з державного бюджету було придбано соціальне житло ( 6 квартир ) на 
загальну суму 392,8 тис.грн.  
 



* розроблена схема оптимізації теплопостачання в місті Торецьку Донецької області 
за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на суму 249,0 тис.грн. 

 
Інші витрати 
За рахунок коштів міського бюджету: 
- надана фінансова підтримка: 
* телерадіокомпанії ТРК-8 на оплату праці працівників в сумі 58,5 тис.грн. в рамках 

міської програми «Підтримка засобів масової інформації місцевого значення»; 
* на утримання органів самоорганізації «Доброта»-104,4тис.грн.; 
- сплачено за придбання та поклейку білбордів на суму – 55,3тис.грн.; 
- профінансовані заходи щодо реалізації Програми забезпечення мінімально 

достатнього рівня безпеки населення і територій міста Торецька від надзвичайних 
ситуацій техногенного, природного, військового характеру на 2016-2017 роки-
31,1тис.грн.(придбання пально-мастильних матеріалів для ліквідації надзвичайних 
ситуацій в місті – 116,7тис.грн.) ; 

- за програмою «Призовник» профінансовано видатки у сумі 32,9тис.грн. на 
перевезення призовників до пункту зборів у м. Маріуполь (16,0тис.грн.),  обладнання 
класу професійно – психологічної орієнтації молоді на призовній ділянці (13,9 тис.грн.), 
на забезпечення заходів з рекламування престижності військової служби ( 3,0 тис.грн.); 

- за Програмою розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки в місті Торецьк 
профінансовані видатки на придбання гідрантів у сумі 56,8 тис.грн. 

За рахунок субвенції з обласного бюджету здійснені видатки з розробки концепції 
створення індустріального технопарку - 197,0 тис.грн.                    

 
За рахунок коштів екологічного фонду профінансовані роботи на загальну суму 

137,9 тис.грн., з них на заходи з кронування дерев - 29,6тис.грн., з озеленення міста 
(придбання саджанців) - 41,5 тис.грн., придбана поліграфічна продукція на суму 
4,9тис.грн., контейнери для збору ТПВ - 51,9 тис.грн., сплачено за корегування проекту            
" Реконструкція центрального міського парку в м.Торецьку "– 10,0тис.грн. 

 
За рахунок коштів цільового фонду забезпечення життєдіяльності міста 

профінансовані видатки на суму 6,6 тис.грн. Кошти спрямовані на оплату робіт за 
виконання експертизи проектно – кошторисної документації проекту будівництва 
«Реконструкція адміністративної будівлі за адресою: Донецька обл., м.Торецьк, вул. 
Дружби, 24а під Центр надання адміністративних послуг». 

 
Міжбюджетні трансферти у 2017 році склали 3060,4 тис.грн., зокрема: 

- субвенція  державному бюджету у сумі 37,1 тис.грн. на заходи визначені Програмою 
розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки в місті Торецьк, з них за рахунок 
коштів загального фонду – 22,1тис.грн.( придбання пожежно – технічного обладнання та 
повнолицьових масок), за рахунок спеціального фонду ( придбання пожежних мотопомп)– 
15,0тис.грн. Придбання здійснено для Державного пожежно – рятувального загону № 22 
Головного управління ДСНС України в Донецькій області . 

 
- додаткова дотація бюджету Залізної міської ради 171,7тис.грн.  на покриття втрат 

частини доходів бюджету. 
 

- субвенція обласному бюджету у сумі 235,6 тис.грн., з них 
* на придбання посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї –              

8,1 тис.грн.; 
* на надання фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва – 227,5 тис.грн. 

на умовах співфінансування з обласним бюджетом ( 50% на 50%) в рамках обласної 
програми " Український донецький куркуль". 



 
- субвенція бюджетам нижчого рівня у сумі 2616,0 тис.грн., з них 
* на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій              

(перерозподіл субвенції з державного бюджету) – 2606,0 тис.грн., з них за рахунок 
загального фонду – 860,1 тис.грн., за рахунок спеціального фонду – 1745,9тис.грн.  

За рахунок вказаних коштів проведені роботи з капітального ремонту будівлі 
Щербинівської селищної ради - 185,6 тис.грн., залу вільної боротьби спортивного клубу в 
смт Новгородське – 60,4 тис.грн., придбання вуличних світильників для селищних рад – 
508,7 тис.грн., капітальний ремонт автодоріг, які знаходяться у комунальній власності 
селищних рад – 1851,3 тис.грн.; 

* на благоустрій території ( проведення заходів по ліквідації аварійно - небезпечних 
дерев в місті Залізне ) – 10,0 тис.грн. ( кошти міського бюджету м.Торецьк) 

 
Крім того, за рахунок коштів медичної субвенції на загальну суму 985,1 тис.грн. 

профінансовані видатки на медичне обслуговування мешканців м.Торецька по 
амбулаторному діалізу ( 919,1 тис.грн.) та надання планової  стаціонарної медичної 
допомоги у відділенні патології новонароджених дітей в КМУ «ДТМО» м.Краматорська            
( 66,0 тис.грн.). 

 
Кредиторська заборгованість по бюджетних установах, що фінансуються за 

рахунок коштів міського бюджету  станом на 01.01.2018   порівняно із заборгованістю на 
початок року  збільшилася на 10630,0 тис.грн. і склала  53846,2 тис.грн.(заборгованість 
державного бюджету міському бюджету в частині трансфертів), а саме: 

 
 

заборгованість по загальному фонду _53841,3 тис.грн. – заборгованість по пільгах, 
субсидіях і поточних трансфертах, яка виникла за рахунок недофінансування з 
державного бюджету та відсутності планових призначень, а саме:  

 
 - 588,6 тис.грн. – заборгованість за компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом в 2015 році окремим категоріям громадян; 
   -    52702,7 тис.грн. - заборгованість по субсидіях  з державного бюджету місцевим 

бюджетам 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 території ), вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот; 

 

- 442,6 тис.грн. – заборгованість по субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; 

- 107,4 тис.грн. – заборгованість по субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, 
на компенсацію  за пільговий проїзд  окремих категорій громадян у 2015 році . 
 
 
 
 



Кредиторська заборгованість по загальному фонду                                              
(без трансфертів на соціальне забезпечення), тис.грн.
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Кредиторська заборгованість по загальному фонду                                                                   
за  трансфертами на соціальне забезпечення, тис.грн.
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заборгованість по спеціальному  фонду – 4,9 тис.грн. , а саме: 
- 3,3 тис.грн. - переплата по батьківській платі за харчування  дітей в дошкільних 

учбових закладах і утримання в школі-інтернаті; 
- 1,1 тис.грн. – переплата за  по батьківській платі за навчання в музичній школі; 



- 0,5 тис.грн. – заборгованість за проживання пенсіонерів  в територіальному 
центрі, які тимчасово перебували в закладах охорони здоров’я. 
 

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду, тис.грн.
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         Дебіторська заборгованість по бюджетних установах, що фінансуються за 

рахунок коштів міського бюджету,  станом на 01.01.2018  порівняно із заборгованістю на 
початок року  зменшилась на 879,6 тис.грн. та склала  558,2 тис.грн.:    

 
заборгованість по загальному фонду _283,7 тис.грн., а саме: 
- 26,2 тис.грн. - передплата за періодичні видання; 

- 257,5 тис.грн. - виявлені, але не погашені переплати по субсидіях з державного 
бюджету місцевим бюджетам. 

 



Дебіторська заборгованість по загальному фонду, тис.грн.
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заборгованість по спеціальному  фонду – 274,5 тис.грн. , а саме: 
- 244,0 тис.грн. - заборгованість по батьківській платі за харчування  дітей в 

дошкільних учбових закладах і утримання в школі-інтернаті; 
- 8,4 тис.грн. –заборгованість по батьківській платі за навчання в музичній школі; 
- 22,1 тис.грн. - передплата за періодичні видання. 

 

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду, тис.грн.
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