
Додаток № 1 

до рішення Бібрської міської ради 

№ 3819 від 22.11.2022 р. 

Звіт 

про виконання місцевого бюджету Бібрської міської ради за 9 місяців 2022 року 

Протягом 9 місяців 2022 року до загального та спеціального фондів місцевого бюджету надійшло 

податків, зборів та платежів в загальній сумі 106 772,9 тис. гривень, (в т. ч. міжбюджетних 

трансфертів – 55 885,2 тис. гривень), що становить 97,4 відсотка до уточнених планових 

призначень звітного періоду.  

До загального фонду місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади мобілізовано 

доходів в сумі 105 337,4 тис. гривень, що становить 100,3 відсотка уточнених планових 

показників звітного періоду та 73,9 відсотка уточнених планових річних показників.  

Надходження місцевих податків, зборів та платежів у дохідній частині загального фонду 

становить 49 506,8 тис. гривень або 101,2 відсотка уточнених показників звітного періоду. 

Податок та збір на доходи фізичних осіб надалі залишається домінуючим джерелом наповнення 

місцевого бюджету, питома вага якого в структурі загального фонду місцевого бюджету без 

врахування міжбюджетних трансфертів становить 62,4 відсотків, при планових показниках 

звітного періоду 27 224,8 тис. гривень, фактично надійшло 30 872,6 тис. гривень або 113,4 

відсотка. 

Найвагоміші платежі податку на доходи фізичних осіб надходили від:  

- ТзОВ "Оператор ГТС України"; 

- Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради; 

- ДП "Львівський лісгосп"; 

- ТзОВ "Едем-Резорт енд СПА"; 

- ТзОВ "Медичний центр "Едем Медікал"; 

- Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради; 

- Виконавчий комітет Бiбрської мiської ради; 

- КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради; 

- КЗ «Центр надання соціальних послуг» Бібрської міської ради; 

- ПП «Західний Буг»; 

- КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради; 

- ТОВ «ТРАНС ВАНТАЖ СЕРВІС»; 

- ПП «Західекопродукт»; 

- ТзОВ ТВК «Львівхолод»; 

- ФГ «Птиця»; 

- ФГ «Під’ярків-Еко»»; 

- ТзОВ «Деджіг-Україна»; 

- КП «Бібрський водоканал»; 

- ПрАТ «Львівобленерго»; 

- Військова частина 3002 НГУ; 

- ТзОВ "Гарден Тулз Україна". 

Всього: 201 платник ПДФО. 

У звітному періоді рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів фактично 

надійшло – 1 400,0 тис. гривень, що становить 163,7 відсотка планових показників та відповідно 

2,8 відсотки в структурі доходів загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів (5 

платників); 

Рентної плати за користування надрами надійшло – 44,1 тис. гривень або 73,9 відсотка до 

планових показників та складає 0,09 відсотків в структурі доходів загального фонду місцевого 

бюджету (8 платників). 

Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) надійшло – 134,7 

тис. гривень, що становить 60,7 відсотки та відповідно 0,3 відсотки у структурі доходів 

загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.  

Акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

фактично надійшло – 470,3 тис. гривень або 27,7 відсотків до плану звітного періоду та 0,9 

відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних 

трансфертів. 



Акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній 

торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 

213.1.14 Податкового кодексу України надійшло – 290,8 тис. гривень. 

Акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 

Податкового кодексу України) сплачено до місцевого бюджету – 1 141,1 тис. гривень або 79,0 

відсотка до планових призначень даного періоду та відповідно 2,9 відсотка в структурі доходів 

загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів (49 платників).  

Податку на майно, відмінне від земельної ділянки надійшло – 721,4 тис. гривень, що становить 

126,7 відсотка виконання плану та 1,5 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого 

бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.  

Земельного податку з юридичних осіб сплачено кошти в сумі 780,7 тис. гривень, що складає 

86,8 відсотка і відповідно становить 1,6 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого 

бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів (47 платників).  

Орендної плати з юридичних осіб в звітному періоді надійшло – 1 827,5 тис. гривень, що 

становить 58,0 відсотка до планових призначень а також 3,7 відсотка в структурі доходів 

загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів (48 платників). 

Земельного податку з фізичних осіб надійшло – 1 333,3 тис. гривень, що становить 136,8 

відсотки виконання планових показників звітного періоду та відповідно 2,7 відсотка в структурі 

доходів загального фонд.  

Орендної плати за землю з фізичних осіб залучено –244,5 тис. гривень або 65,3 відсотка до 

планових показників звітного кварталу та 0,5 відсотка в структурі доходів загального фонду без 

врахування міжбюджетних трансфертів  (43 платники).  

Туристичного збору у звітному періоді надійшло – 228,0 тис. гривень, що становить 95,3 

відсотка річного плану та відповідно 0,5 відсотка у структурі доходів загального фонду місцевого 

бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів (2 платники).  

Єдиного податку з юридичних осіб надійшло – 1 160,3 тис. гривень, що становить 88,4 відсотки 

планових показників звітного періоду та 2,3 відсотка в загальній структурі доходів загального 

фонду без урахування міжбюджетних трансфертів (23 платники).  

Єдиного податку з фізичних осіб надійшло – 7 750,4 тис. гривень або 101,1 відсотка до планових 

призначень та 15,6 відсотка в структурі доходів загального фонду без урахування міжбюджетних 

трансфертів (408 платники).  

Надходження єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників становлять – 549,6 

тис. гривень, що становить 61,1 відсотка до звітних планових призначень та 1,1 відсотка в 

структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних 

трансфертів (35 платники). 

Адміністративні штрафи та інші санкції у звітному періоді сплачені в сумі 29,1 тис. гривень 

або 38,8 відсотка планових призначень звітного періоду та 0,06 відсотки в структурі доходів 

загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів.  

Плату за надання адміністративних послуг та адміністративний збір у звітному періоді 

сплачено в сумі 482,2 тис. гривень, що становить 42,3  відсотка, а в структурі доходів загального 

фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів відповідно – 1,0 відсоток.  

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим державним майном становить – 40,5 тис. гривень або 108,2 відсотка планових 

призначень і відповідно становить 0,08 відсотка в структурі доходів загального фонду без 

врахування міжбюджетних трансфертів.  

Інших надходжень надійшло – 5,6 тис. гривень, що складає 14,9 відсотка планових призначень 

та відповідно 0,01 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без 

урахування міжбюджетних трансфертів.  

Офіційних трансфертів надійшло – 55 830,6 тис. гривень, що складає 99,5 відсотків уточнених 

показників звітного періоду, з них: 

Освітньої субвенції – 38 394,4 тис. гривень. 

Базової дотації – 14 657,4 тис. гривень. 

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за 

комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 



підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 1 675,0 тис. гривень. 

Інші дотації з місцевого бюджету (надання компенсації закладам комунальної форми власності, 

закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, 

закладам спільної власності територіальних громад області за комунальні послуги спожиті 

внутрішньо переміщеними особами) – 234,4 тис. гривень. 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 24,9 тис. гривень. 

Іншої субвенції з місцевого бюджету – 844,5 тис. гривень. 

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до загального фонду місцевих 

податків, зборів та платежів зросли на 5 735,7 тис. гривень та офіційних трансферти зменшились 

на 2 291,8 тис. гривень. 

До спеціального фонду місцевого бюджету мобілізовано доходів в сумі 1 380,9 тис. гривень або 

29,9 відсотків планових показників звітного періоду.  

Екологічного податку надійшло – 25,9 тис. гривень, що становить 57,6 відсоток та 1,8 відсотка 

в структурі доходів спеціального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних 

трансфертів. 

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва у звітному періоді надійшло – 59,8 тис. гривень, або 66,5 

відсотка планових призначень звітного періоду та відповідно 4,3 відсотка в структурі доходів 

спеціального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів.  

Власних надходжень бюджетних установ у звітному періоді отримано в сумі 1 274,6 тис. 

гривень, що становить 110,1 відсотка планових показників звітного періоду та відповідно 92,3 

відсотка в загальній структурі доходів спеціального фонду місцевого бюджету без урахування 

міжбюджетних трансфертів.  

Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності у звітному періоді надійшло – 12,6 тис. гривень або 1,3 

відсотка до планових показників та відповідно 1,5 відсотка в структурі доходів спеціального 

фонду без урахування міжбюджетних трансфертів. 

У звітному періоді коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим 

та майна, що перебуває в комунальній власності надійшло – 8,0 тис. гривень, що становить 

0,4 відсотка планових показників та відповідно 0,6 відсотка в структурі доходів спеціального 

фонду без урахування міжбюджетних трансфертів. 

Також, з обласного бюджету місцевому бюджету було спрямовано кошти в сумі 54,6 тис. гривень 

як іншу субвенцію.  

В порівнянні із аналогічним періодом 2021 року надходження податків до спеціального фонду 

місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади зменшились на 2 235,7 тис. гривень.  

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА 

Загальний обсяг видатків з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2022 рік (загальний та 

спеціальний фонди, з урахуванням міжбюджетних трансфертів) становить 120 196,3 тис. 

гривень, з них: 

- загальний фонд – 115 558,2 тис. гривень; 

- спеціальний фонд – 4 638,1 тис. гривень. 

Профінансовано кошти в сумі 92 969,4 тис. гривень, в тому числі: 

- за загальним фондом – 92 030,7 тис. гривень; 

- за спеціальним фондом – 938,7 тис. гривень. 

Фактично виконано – 91 998,1 тис. гривень, з них; 

- видатки загального фонду – 91 459,5 тис. гривень; 

- видатки спеціального фонду – 538,6 тис. гривень.  

Загалом за звітний період 2022 року з місцевого бюджету Бібрської міської територіальної 

громади проведено видатків загального фонду на суму 91 459,5 тис. гривень або 79,2 відсотка 

до уточнених планових призначень звітного періоду.  

Порівняно з аналогічним періодом 2021 року обсяг видатків загального фонду зменшився на 

505,0 тис. гривень.  

У звітному періоді забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати 

працівникам бюджетних установ, комунальних підприємств, нарахування на заробітну плату, 



придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату послуг кейтерингу, 

оплату комунальних послуг, енергоносіїв бюджетних установ, витрати на соціальне 

забезпечення, витрати на територіальну оборону та реалізацію ряду Програм для належного 

функціонування територіальної громади. 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

На утримання органів місцевого самоврядування (апарат міської ради; 8 старостинських округів; 

відділ державної реєстрації; відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та 

інфраструктури, відділ «Центр надання адміністративних послуг») профінансовано кошти в сумі 

10 714,8 тис. гривень та відповідно використано 10 661,4 тис. гривень або 75,8 відсотка до 

планових показників звітного періоду.  

Загалом кошти використано на оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв, придбання канцелярських та господарських товарів, миючих засобів, паливно-

мастильних матеріалів, оплачено телекомунікаційні послуги, послуги зі здійснення юридичного 

супроводу, послуги Інтернету, обслуговування програмного забезпечення, заправку та ремонт 

картриджів, видатки на відрядження, придбання стільців в актовий зал. 

В порівнянні із аналогічним періодом 2021 року видатків проведено на 953,0 тис. гривень більше. 

ОСВІТА 

На утримання закладів освіти (2 ДНЗ «Сонечко та «Пізнайко», 17 загальноосвітніх навчальних 

закладів, відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради) у звітному періоді 

профінансовано кошти в сумі 56 750,2 тис. гривень та використано 56 587,5 тис. гривень (в т.ч. 

кошти освітньої субвенції 36 970,7 тис. гривень), що становить 83,6 відсотків уточнених 

планових призначень.   

Для закладів дошкільної освіти (ДНЗ «Сонечко та ДНЗ «Пізнайко»), з загального фонду 

місцевого бюджету профінансовано кошти в сумі – 4 107,3 тис. гривень та використано - 4 100,9 

тис. гривень, які спрямовано на заробітну плату, нарахування на оплату праці, оплату 

комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, проведено оплату телекомунікаційних послуг, 

послуг з дератизації, оплата послуг з техобслуговування та перезарядки вогнегасників, оплата 

послуг з техобслуговування системи газопостачання та газового обладнання, оплата послуг з 

контролю за якістю води в дошкільних закладах освіти, оплата за сажотрусні роботи, за 

проведення поточного ремонту заземляючих пристроїв блискавковідводів та вимірювання опору 

контуру заземлення дошкільних закладів освіти. 

Порівняно із звітним періодом 2021 року видатків проведено на 87,6 тис. гривень більше. 

Для надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) з місцевого бюджету профінансовано 

кошти в сумі 50 262,0 тис. гривень та відповідно використано – 50 114,9 тис. гривень, в тому 

числі освітню субвенцію – 36 970,7 тис. гривень). Зокрема було профінансовано видатки на 

заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників та технічного персоналу, оплату 

комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання дров та вугілля, оплату 

телекомунікаційних послуг та послуг Інтернету, придбання продуктів харчування, оплату послуг 

кейтерингу, закупівлю паливно-мастильних матеріалів, придбання запчастин до шкільних 

автобусів, поточний ремонт автобусів, послуг з проведення сажотрусних робіт та дератизації, 

оплату послуг з відеонагляду, охорони об’єктів, техобслуговування та перезарядку 

вогнегасників, техобслуговування системи газопостачання та газового обладнання, за здійснення 

контролю за якістю води в закладах освіти, страхування та техогляд шкільних автобусів. 

Кошти залишку освітньої субвенції, що утворився на 01 січня 2022 року було спрямовано 561,0 

тис. гривень на проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту у Бібрському 

опорному ліцеї та Новострілищанському опорному ліцеї, проведення поточного ремонту 

заземляючих пристроїв блискавковідводів та вимірювання опору контуру заземлення у всіх 

закладах освіти. 

Порівняно зі звітним періодом 2021 року проведено видатків на 3 467,3  тис. гривень більше. 

З метою належного функціонування позашкільної освіти (БДЮТ) у звітному періоді 

профінансовано з місцевого бюджету кошти в сумі 460,3 тис. гривень та використано – 453,8 тис. 

гривень. Кошти спрямовувались на фінансування оплати праці з нарахуванням на неї, оплату 

послуг з техобслуговування та перезарядку вогнегасників, сажотрусні роботи, проведення 

поточного ремонту заземляючих пристроїв блискавковідводів та вимірювання опору контуру 

заземлення в закладі позашкільної освіти. 



В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатків проведено на 105,4 тис. гривень менше.  

На забезпечення роботи відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради, у звітному 

періоді профінансовано кошти в сумі 1 889,8 тис. гривень, використано – 1 887,0 тис. гривень. 

Зокрема, кошти виділялись на оплату праці з нарахуваннями, оплату  програмного забезпечення 

та відповідно за обслуговування програм, заправку картриджів, оплату телекомунікаційних та 

юридичних послуг. 

Порівняно з відповідним періодом 2021 року видатки зменшились на 9,7 тис. гривень. 

На виконання програми з підтримки талановитих дітей Бібрської міської територіальної громади, 

переможців обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів та змагань на 2021-2022 роки 

використано кошти в сумі 6,0 тис. гривень.  

Кошти субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами у звітному періоді спрямовано в сумі 24,9 тис. гривень на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічним працівникам, що здійснюють догляд за здобувачами освіти з 

особливими освітніми потребами. 

Загалом у минулому році на галузь «Освіта» використано на 3 189,6 тис. гривень більше ніж за 

аналогічний період 2021 року. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

На забезпечення діяльності галузі охорони здоров’я у звітному періоді профінансовано кошти в 

сумі 3 275,4 тис. гривень та відповідно використано – 3 037,9 тис. гривень, що становить 47,5 

відсотка до уточнених планових показників даного періоду. 

Для належного функціонування закладів охорони здоров’я у звітному періоді використано кошти 

в сумі 2 845,6 тис. гривень. Кошти спрямовувались з метою фінансової підтримки КНП 

«Бібрська міська лікарня» - 2 586,6 тис. гривень (придбання медикаментів та засобів для 

рентгенапарату, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, оплата послуг кейтерингу, 

придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин до автомобіля, технічне обслуговування 

ліфта та медичної техніки, обслуговування програмного забезпечення, придбання канцтоварів, 

оплата послуг санстанції та сигналізації), КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» - 

151,8 тис. гривень (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, оплата послуг з 

техобслуговування приладів обліку газопостачання та технічного стану димоходів, проведення 

поточного ремонту туалетного приміщення для людей з інвалідністю), КНП «Новострілищанська 

амбулаторія сімейної медицини» - 107,2 тис. гривень (оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв, придбання передметів та матеріалів, придбання медикаментів, канцтоварів та 

миючих засобів, закупівля та встановлення приладів обліку газопостачання, оплата сажотрусних 

робіт). 

На реалізацію Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами 

лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань у звітному періоді використано – 192,3 тис. гривень.   

В порівнянні із звітним періодом минулого року на охорону здоров’я використано коштів на 

2 921,3 тис. гривень менше. 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
Для функціонування закладів соціального спрямування Бібрської міської ради та виплату 

допомог за 9 місяців 2022 року використано 4 113,8 тис. гривень або 81,1 відсотка до планових 

призначень.  

Зокрема, на функціонування КЗ «Центр надання соціальних послуг» Бібрської міської ради було 

використано кошти в сумі 1 911,6 тис. гривень, виплачено в повному обсязі заробітну плату з 

нарахуваннями, оплачено комунальні послуги та енергоносії, банківські послуги та послуги 

Інтернету.  

З метою надання належних послуг одиноким людям похилого віку в стаціонарному відділені для 

постійного або тимчасового проживання одиноких громадян похилого віку, інвалідів в смт. Нові 

Стрілища у звітному періоді спрямовано кошти в сумі 1 861,9 тис. гривень. Забезпечено в 

повному обсязі виплату заробітної плати з нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії, 

оплачено банківські послуги та послуги Інтернету.  

На виконання Програми фінансування соціального захисту і соціального забезпечення громадян 

Бібрської міської територіальної громади у звітному періоді використано 340,3 тис. гривень 

(відшкодування за послуги зв’язку, допомоги на поховання, надання одноразової грошової 

допомоги громадянам, які опинилися в скрутному житловому та матеріально-побутовому 



становищі внаслідок важкого захворювання чи оперативного втручання за рішенням міської 

ради, здійснено відшкодування пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг, надано 

одноразові допомоги ліквідаторам на ЧАЕС,  учасникам бойових дій, що воювали на території 

інших держав, придбання дров для учасників АТО (ООС)).  

Порівняно з аналогічним періодом 2021 року видатки на соціальний захист та соціальне 

забезпечення зменшились на 48,8 тис. гривень. 

КУЛЬТУРА 

На функціонування закладів культури (10 бібліотек, 27 народних домів, школа естетичного 

виховання (музична школа), відділ культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту виконавчого 

комітету Бібрської міської ради) з місцевого бюджету профінансовано кошти в сумі 8 348,7 тис. 

гривень, використано – 8 347,0 тис. гривень, що становить 84,7 відсотка уточнених планових 

призначень звітного періоду.  

Для надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музична школа) у звітному 

періоді з місцевого бюджету використано кошти в сумі 4 419,3 тис. гривень, що становить 87,1 

відсотка уточнених планових призначень. Загалом кошти спрямовано на виплату заробітної 

плати з нарахуваннями, оплату телекомунікаційних послуг та оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв.  

В порівнянні із звітним періодом 2021 року використано коштів на 93,2  тис. гривень менше.  

У звітному періоді 2022 року на утримання бібліотек направлено кошти в сумі 1 043,5 тис. 

гривень, виплачено заробітну плату з нарахуваннями, оплачено енергоносії та телекомунікаційні 

послуги, придбано господарські матеріали.    

В порівнянні з даним періодом 2021 року коштів використано на 99,7 тис. гривень менше.   

У звітному періоді видатки на функціонування Народних домів склали 2 103,0 тис. гривень. За 

рахунок цих коштів забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплачено комунальні 

послуги та енергоносії, оплачено телекомунікаційні послуги, придбано господарські товари.  

Порівняно з звітним періодом 2021 року видатки на функціонування Народних домів зменшено 

на 208,5 тис. гривень.  

На забезпечення належного функціонування відділу культури виконавчого комітету Бібрської 

міської ради, у звітному періоді використано кошти в сумі 781,2 тис. гривень. Кошти виділялись 

на оплату праці з нарахуваннями, оплату програмного забезпечення та його обслуговування, 

придбання канцтоварів, оплату юридичних послуг. 

В порівнянні з звітним періодом минулого року видатки на належне функціонування даного 

відділу збільшились на 39,4 тис. гривень. 

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ 

На реалізацію Програм підтримки розвитку спорту Бібрської громади та розвитку дитячого 

футболу на території Бібрської міської територіальної громади на 2021-2022 роки у звітному 

періоді використано 30,0 тис. гривень або 100 відсотків до уточнених планових призначень 

звітного періоду.  

Порівняно з аналогічним періодом 2021 року видатки зменшено на 586,3 тис. гривень. 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

У звітному періоді з місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на Програму 

фінансової підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на 2021-2022 р. (КП 

«Бібрський водоканал») спрямовано кошти в сумі 2 621,6 тис. гривень або 88,6 відсотка до 

звітних планових показників.  

Дані кошти були використані на підтримку стабільної роботи даного підприємства, закупівлю 

матеріалів для ліквідації аварійних ситуацій на міських мережах водопостачання та 

водовідведення, оплату послуг спецтехніки. 

Порівняно із звітним періодом минулого року видатки зросли на 155,9  тис. гривень. 

БЛАГОУСТРІЙ 

На виконання Програми благоустрою населених пунктів Бібрської міської територіальної 

громади спрямовано 3 259,7 тис. гривень або 63,4 відсотки планових призначень звітного 

періоду 2022 року. 

Кошти направлено на закупівлю піскосуміші для посипання доріг, господарських матеріалів та 

приладдя, спецодягу для працівників КП, оплату послуг спецтехніки по відгортанню снігу, 

оплату вуличного освітлення населених пунктів, проведення поточного ремонту доріг та вулиць 



комунальної власності, вивезення ТПВ з контейнерів розміщених в громадських місцях, оплату 

ПДВ.  

Порівняно з аналогічним періодом минулого року коштів використано на 1 236,6 тис. гривень 

менше. 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

За звітний період членських внесків (Асоціація міст України, АОМС «Асоціація ОТГ») 

профінансовано кошти в сумі 40,2 тис. гривень та відповідно сплачено – 19,5 тис. гривень або 

38,2 відсотка планових асигнувань звітного періоду.   

Для проведення належних робіт в сфері житлово-комунального господарства КП «Нові 

Стрілища» з місцевого бюджету надано кошти в сумі 615,6 тис. гривень або 82,7 відсотка 

планових показників звітного періоду. Кошти використано на заробітну плату з нарахуваннями, 

вуличне освітлення, здійснення благоустрою в смт. Нові Стрілища, закупівля паливо-мастильних 

матеріалів, придбання господарських матеріалів. 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

(обслуговування систем оповіщення у м. Бібрка, с. Великі Глібовичі та смт. Нові Стрілища) 

спрямовано 6,1 тис. гривень, що становить 5,4 відсотка уточнених призначень звітного періоду.  

На інші заходи громадського порядку та безпеки у звітному періоді використано 118,5 тис. 

гривень або 63,7 відсотка до уточнених планових призначень, закуплено паливно-мастильні 

матеріали та медикаменти з метою створення матеріально технічного резерву в Бібрській 

територіальній громаді. 

У звітному періоді 2022 року на реалізацію заходів із територіальної оборони спрямовано 683,1 

тис. гривень, що становить 75,9 відсотків уточнених планових призначень даного періоду. 

Зокрема кошти виділялись на придбання паливно-мастильних матеріалів для перевезення 

внутрішньо переміщених осіб, для перевезення військовозобов’язаних (мобілізованих) у 

військомат м. Перемишляни та придбання будівельних матеріалів для здійснення територіальної 

оборони військовою частиною 3002 Національної гвардії України. 

На утримання Служби у справах дітей Бібрської міської ради спрямовано кошти в сумі 573,4 

тис. гривень, що становить 75,0 відсотків уточнених планових призначень звітного періоду. 

Кошти спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями, обслуговування програмного 

забезпечення, придбання канцелярських товарів, видатки на відрядження. 

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року коштів використано на 141,4 тис. гривень 

менше. 

Для належного функціонування відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради у 

звітному періоді спрямовано кошти в сумі 593,5 тис. гривень або 56,4 відсотка уточнених 

планових показників звітного періоду. Видатки проводились на оплату праці з нарахуваннями, 

встановлення та обслуговування програмного забезпечення.   

Порівняно з аналогічним періодом 2021 року видатки збільшено на 31,7 тис. гривень. 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 

У звітному періоді було надано іншу субвенцію на загальну суму 91,0 тис. гривень або 100 

відсотків до уточнених призначень звітного періоду, зокрема: 

- субвенцію місцевому бюджету Перемишлянської міської територіальної громади в  сумі 4,7 тис. 

гривень за послуги надані Інклюзивно-ресурсним центром дітям з особливими освітніми 

потребами Бібрської міської територіальної громади; 

- субвенцію обласному бюджету Львівської області в частині співфінансування Програми 

інформатизації «Цифрова Бібрська міська територіальна громада» на 2022-2024 роки в сумі 86,3 

тис. гривень. 

Також, було надано субвенцію державному бюджету в сумі 99,9 тис. гривень або 55,5 відсотка 

до уточнених призначень для закупівлі паливно-мастильних матеріалів для 2 поліцейських 

машин за Програмою «Поліцейський офіцер громади» Бібрської міської територіальної громади 

на 2021-2022 роки». 

В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків зменшено на 29,9 тис. 

гривень. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

За спеціальним фондом місцевого бюджету у звітному періоді на капітальні видатки спрямовано 

538,6 тис. гривень, що становить 11,6 відсотка уточнених річних призначень. 



ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в 

межах реалізації Комплексної програми «Безпечна Львівщина» з обласного бюджету надано 

кошти в сумі 54,6 тис. гривень та кошти місцевого бюджету на програму створення місцевої 

автоматизованої системи централізованого оповіщення  Бібрської ОТГ на 2020-2022 роки – 40,0 

тис. гривень. Закуплено та встановлено в закладах освіти Бібрської міської територіальної 

громади 6 комплексних гучномовних систем оповіщення. 

ОСВІТА 

Кошти залишку освітньої субвенції, що утворився на початок 2022 року у звітному періоді 

використано в сумі 444,0 тис. гривень на проведення капітального ремонту системи пожежної 

сигналізації та системи евакуювання у Бібрському ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко, м. Бібрка, 

який було розпочато у 2021 році. 

В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатків проведено на 7 879,3 тис. гривень 

менше. 

У звітному періоді також здійснювались видатки за рахунок інших джерел власних надходжень 

бюджетних установ та організацій в загальній сумі 1021,4 тис. гривень, з них: 

- для надання належних послуг одиноким людям похилого віку в стаціонарному відділені для 

постійного або тимчасового проживання одиноких громадян похилого віку, інвалідів в смт. Нові 

Стрілища (кошти пенсійного фонду та платників, що перебувають у даному закладі) – 560,4 тис. 

гривень (закупівля продуктів харчування, господарських товарів, медикаментів та оплата за 

газопостачання); 

- закупівлю продуктів харчування для ДНЗ «Сонечко» (батьківська плата) – 49,3 тис. гривень; 

- закупівлю предметів і матеріалів, продуктів харчування (в загальноосвітніх закладах при яких 

функціонують НВК), оплату послуг – 239,4 тис. гривень; 

- оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання 

предметів і матеріалів, оплату послуг в музичній школі – 172,3 тис. гривень. 

Упродовж 9 місяців 2022 року кошти резервного фонду місцевого бюджету не 

використовувались. 

Також, у період січня-вересня поточного року місцевим бюджетом Бібрської міської 

територіальної громади операції з кредитування не здійснювались. 

 

 

Секретар Бібрської міської ради _______________________ Стах І.Я. 


