ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ВИКОНАННЯ БОРЩІВСЬКОГО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
за 2017 рік
Бюджет Борщівського міського бюджету за 2017 рік (загальний фонд) по
доходах виконаний в сумі 77858,1 тис. грн. при уточненому плані на рік
72362,2 тис.грн., що становить 107,6%. Коштів спеціального фонду надійшло в
сумі 4521,6 тис.грн. при уточненому річному плані 4422,5 тис. грн., що
становить 102,2%.
До бюджету міської об’єднаної територіальної громади з державного
бюджету (100% до планового показника) надходили: базова дотація в сумі
3801,1 тис.грн, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров`я в сумі 4362,6 тис. грн., освітня субвенція —
19250,0 тис.грн. Також надходила субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій (130,0 тис.грн.), субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в
сумі 1266,6 тис.грн. та інша субвенція (з районного бюджету на утримання
Борщівської школи мистецтв) в сумі 360,5 тис.грн.
Основними бюджетоутворюючими промисловими підприємствами
району є ТОВ «Золота нива», яким сплачено до місцевого бюджету
1324,2 тис. грн. платежів, ТОВ «Кнауф Гіпс Скала» — 1115,3 тис. грн.
платежів, ДП «Укрспирт» — 838,6 тис. грн., ТОВ «Елагрі-Борщів» –
781,0 тис. грн., ТОВ «Партнер-Оверсіз» — 755,9 тис.грн. Питома вага даних
підприємств в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів району складає
9,9%.
Бюджет Борщівського міського бюджету за 2017 рік (загальний фонд) по
власних доходах виконаний в сумі 48687,3 тис. грн., що становить 112,8% до
уточненого планового показника (додатково надійшло в місцевий бюджет
5521,1 тис. грн.) і збільшено надходження проти 2016 року на суму
12731,7 тис. грн. (ріст становить 135,4%).
Найбільшу питому вагу у власних доходах міського бюджету займає
податок на доходи фізичних осіб. Його частка в загальній сумі поступлень
складає 51,7%
Так, податку на доходи фізичних осіб за 2017 рік надійшло 24865,8
тис.грн., що на 3915,9 тис.грн. більше уточненого планового показника.
Забезпечено виконання єдиного податку, якого за 2017 рік надійшло
5965,3 тис.грн., що на 356,4 тис.грн. більше уточненого планового показника.
Основними платниками єдиного податку є ТОВ «Золота нива» (надійшло
469,5 тис.грн.), ВАТ «Борщівське АТП-16138» (197,8 тис.грн.),ТОВ «Агровлад»
(127,8 тис.грн.), Борщівське райСТ (157,6 тис.грн.), ПП «Пролісок-О» (141,1
тис.грн.), ТОВ «Б.А.К.» (369,8 тис.грн.) та фізичні особи-підприємці
(платниками єдиного податку в 2017 року є 540 фізичних осіб, якими сплачено
4081,6 тис.грн. податку).
Податку на нерухомість до міського бюджету акумульовано в сумі 2019,0
тис.грн. Найбільшими платниками є ТОВ «Партнер-Овірзіс» (надійшло
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451,9 тис.грн.), ПАТ «Укрзалізниця» (271,8 тис.грн.), ДП «Укрспирт»
(270,5 тис.грн.), ТОВ «Агросервіс» (160,2 тис.грн.), ПАТ «Промінвестбанк»
(167,2 тис.грн.), ТОВ «Борщівське АТП-16138» (147,2 тис.грн.), ТОВ «ЕлагріБорщів» (136,5 тис.грн.).
Земельного податку при уточненому плані 2017 року 4732,3 тис.грн.
надійшло 5220,4 тис.грн., що становить 110,3% (сума понад план —
488,1 тис.грн.). Основними платниками земельного податку є установи та
організації, які орендують земельні ділянки: ТОВ «Кнауф Гіпс Скала»
(надійшло 492,5 тис.грн.), ТОВ «Каданс» (354,6 тис.грн.), ТОВ «Елагрі Борщів»
(325,7 тис.грн.), ТОВ «Партнер-Оверсіз» (304,0 тис.грн.), НВФГ «Компанія
Маїс» (247,2 тис.грн.), ТОВ «СКС Діджітал Прінт» (279,1 тис.грн.), ПАТ
«Укрзалізниця» (271,8 тис.грн.), ДП «Укрспирт» (270,5 тис.грн.).
Коштів спеціального фонду за 2017 рік надійшло в сумі 4521,6 тис.грн., в
тому числі: екологічного податку 54,7 тис.грн., грошових стягнень за шкоду,
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності — 2,9 тис.грн.,
надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва — 6,1 тис.грн., надходжень коштів пайової
участі у розвитку інфраструктури населеного пункту— 148,2 тис.грн., власних
надходжень бюджетних установ – 797,8 тис.грн., коштів від продажу землі —
352,9 тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі
2518,6 тис.грн. та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в
сумі 220,0 тис.грн. та інші субвенції (з районного бюджету) в сумі 420,4 тис.грн.
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Бюджет Борщівської ОТГ по видатках загального фонду за 2017 рік
виконаний в сумі 85694,4 тис. грн. при уточненому плані на відповідний період
88010,2 тис. грн., що становить 97,4%.
Установами освіти громади використано 36310,3 тис. грн. бюджетних
коштів, культури – 4365,4 тис. грн., апаратом міської ради – 7347,0 тис. грн.,
установами житлово-комунального господарства – 7604,1 тис.грн., на
проведення культурно-мистецьких заходів – 250,9 тис.грн., на програму
підтримки творчих та обдарованих дітей – 30,6 тис.грн., програму оздоровлення
дітей – 180,3 тис.грн., видатки на соціальний захист населення становлять 384,9
тис.грн., трансферти районному бюджету – 28888,6 тис.грн., інші видатки –
332,3 тис.грн.
На заробітну плату з нарахуваннями видатки склали 42176,4 тис. грн.,
енергоносії – 2143,4 тис. грн., медикаменти – 3,6 тис. грн., продукти харчування
– 1637,4 тис. грн. поточні трансферти – 36306,7 тис.грн., інші видатки – 3426,9
тис.грн.
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Загальний обсяг видатків на утримання і забезпечення функціонування
міської ради становить 7347,0 тис. грн., що забезпечило виплату заробітної
плати з нарахуваннями в сумі 6455,6 тис.грн., в тому числі на виплату
розрахункових працівникам апаратів сільських рад 395,8 тис.грн., компенсаційні
виплати звільненим секретарям –149,4 тис.грн. На розрахунки за енергоносії –
180,4 тис.грн., видатки на відрядження – 12,5 тис.грн., поточні видатки на
функціонування установи (придбання предметів та матеріалів, канцелярських,
господарських товарів, оплата послуг зв’язку) – 685,9 тис.грн.
Загальний обсяг видатків на утримання закладів освіти становить 36340,8
тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 31619,8 тис.грн.,
медикаменти – 3,6 тис.грн., продукти харчування – 1637,4 тис.грн., енергоносії –
1838,0 тис.грн.
На утримання 7-ми установ дошкільної освіти використані кошти в сумі
8677,6 тис. грн. За рахунок цих видатків проведено виплату заробітної плати
працівникам дитячих садків в сумі 6434,9 тис.грн. На харчування дітей
використано 989,9 тис.грн. загального фонду (12 грн) і 364,1 тис.грн. коштів
батьківської плати (8 грн). На розрахунки за спожиті енергоносії кошти
використані в сумі 794,4 тис.грн., на поточне утримання установ дошкільної
освіти використано 449,1 тис.грн., медикаменти – 3,6 тис.грн.
На утримання ЗОШ кошти використані в сумі 26345,3 тис. грн. з них на
виплату заробітної плати – 20041,9 тис.грн., на харчування дітей використано
647,4 тис.грн. загального фонду та 82,3 тис.грн. коштів батьківської плати. На
розрахунки за спожиті енергоносії кошти використані в сумі 1010,6 тис.грн., на
поточне утримання шкіл використано 656,4 тис.грн.
Харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та навчальновиховних комплексах однієї дитини становить 20 грн. Розмір батьківської плати
становить 40 відсотків від вартості харчування на день.
На харчування 50 дітей в мовних таборах згідно Цільової соціальної
програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 роки використано
20,0 тис.грн.
На утримання позашкільних закладів освіти кошти використані в сумі
1272,6 тис. грн. з них на виплату заробітної плати – 1205,1 тис.грн., розрахунки
за спожиті енергоносії – 5,7 тис.грн., на поточне утримання установ –
33,0 тис.грн.
«Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами
післядипломної освіти» - використано кошти в сумі 14,8 тис. грн. при
уточненому річному плані 15,0 тис. грн. - курсові вчителям.
«Інші освітні програми» - при уточненому річному плані 31,0 тис. грн.
використано кошти в сумі 30,6 тис. грн.
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Розпорядженням міського голови від 23.05.2017 року №182 згідно
Програми підтримки творчих та
обдарованих дітей освітніх закладів
Борщівської міської ради на 2017-2020 роки:
нагороджено разовими стипендіями 333 учнів переможців ІІ, ІІІ, ІV етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад, змагань, конкурсів, турнірів районного,
обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівня на суму 29,0 тис.грн.;
нагороджено 34 учні за зайняті призові місця в загальнокомандних
змаганнях у різних етапах мистецьких, туристичних конкурсів та конкурсів
агітбригад на суму 1,6 тис.грн.
По КПКВ 0113400 «Інші видатки на соціальний захист населення»
кошти використані в сумі 384,9 тис.грн., при уточненому плані на рік – 400,0
тис.грн.
На допомогу малозабезпеченим сім’ям, одиноким та учасникам АТО
використано 339,9 тис.грн. Згідно Програми одноразової адресної матеріальної
допомоги мешканцям Борщівської ОТГ на 2017-2020 роки виплачено
одноразову допомогу 429 жителям громади, в тому числі з депутатського фонду
- 86 жителям та 26 учасникам бойових дій.
Згідно програми забезпечення проведення призову громадян на військову
службу та мобілізаційної підготовки на території Борщівської міської об’єднаної
територіальної громади на 2017 рік на виплату одноразової матеріальної
допомоги 15 сім’ям військовослужбовців, які прийняті на військову службу за
контрактом до Збройних Сил України використано 45,0 тис.грн.
По КПКВ 0113160 оздоровлення та відпочинок дітей кошти використані
в сумі 180,3 тис.грн. на оздоровлення 46-ти дітей в оздоровчому пансіонаті
«Лісова пісня».
Загальний обсяг видатків на утримання закладів культури становить 4365,4
тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 4101,0 тис.грн., на поточне
утримання установ та розрахунки за енергоносії – 264,4 тис.грн.
По КПКВ 0114060 «Бібліотеки». На утримання 9 сільських бібліотек
кошти використані в сумі 235,3 тис.грн., при уточненому плані – 406,6 тис.грн.,
з них: на заробітну плату з нарахуваннями – 231,3 тис.грн., поточне утримання
установ та розрахунки за енергоносії – 4,0 тис.грн.
По КПКВ 0114090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу». На утримання 9 сільських будинків культури та клубів кошти
використані в сумі 656,3 тис.грн., при уточненому плані – 865,7 тис.грн., з них:
на заробітну плату з нарахуваннями – 504,6 тис.грн., поточне утримання установ
та розрахунки за енергоносії – 151,7 тис.грн.
По КПКВ 0114100 «Школи естетичного виховання дітей». На утримання
Борщівської школи мистецтв кошти використані в сумі 3473,8 тис.грн., при
уточненому плані – 3492,0 тис.грн., враховуючи іншу субвенцію з районного
бюджету в сумі 360,48 тис.грн. (в розрахунку на 44 дитини, що навчаються в
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школі мистецтв, з сіл, які не ввійшли в Борщівську ОТГ). На заробітну плату з
нарахуваннями використано 3365,2 тис.грн., поточне утримання установ та
розрахунки за енергоносії – 108,6 тис.грн.
Місячна вартість навчання 1 учня в музичній школі на 01.01.2017 року
становила 65,85 грн. та 01.09.2017 року – 78,05 грн.
По КПКВ 0114200 на культурно-мистецькі заходи використано коштів в
сумі 250,9 тис.грн.
По КПКВ 0115011 “Проведення навчально-тренувальних зборів та
змагань з олімпійських видів спорту” видатки проведені в сумі 113,0
тис.грн., а саме:
Програма розвитку шахів в місті Борщеві на 2016-2019 роки – 15,7 тис.грн.;
Програма з розвитку волейболу на 2016-2019 роки – 52,0 тис.грн.;
Програма розвитку футболу «Здоров’я молоді – майбутнє нації» на 2016-2017
роки – 45,3 тис.грн.
По КПКВ 0116030 на фінансову підтримку об`єктів житловокомунального господарства для відшкодування різниці в тарифах на житловокомунальні послуги кошти використані в сумі 1310,0 тис.грн., а саме:
По ДП «Техніка» використано коштів в сумі 990,0 тис.грн.
По ЖКП «Цукровик» використано коштів в сумі 320,0 тис.грн
По КПКВ 0116060 на благоустрій міста і сіл громади використано кошти в
сумі 4117,5 тис.грн., а саме:
Борщівською ЖЕД №1 – 3477,1 тис.грн.
ЖКП «Цукровик» - 442,3 тис.грн.
По КПКВ 0116650 на утримання та розвиток інфраструктури доріг
(ЖЕД №1) використано 2176,6 тис.грн. З них на:
поточний ремонт дороги по вул. Довбуша – 189,8 тис.грн.;
проектні роботи по водовідведенню по вул. Нагірна – 8,8 тис.грн.;
проектні роботи на поточний ремонт ділянки тротуару по вул.
І.Франка – 3,8 тис.грн.;
водовідведення по вул. Нагірна – 267,8 тис.грн.;
водовідведення по вул. Долинська в с.Висічка – 90,0 тис.грн.;
послуги техніки (вивезення та розгортання фрези, землі, копання фос
т. інш. в м.Борщів та сільських населених пунктах) – 133,0 тис.грн.;
поточний ремонт ділянки тротуару по вул. І.Франка – 189,0 тис.грн.;
поточний ремонт ділянки тротуару С.Бандери – 32,9 тис.грн.;
поточний ремонт ділянки тротуару с.Цигани – 6,8 тис.грн.;
ямковий ремонт дороги по вул. Підвальна – 22,6 тис.грн.;
ямковий ремонт дороги по вул.Нічлава, Кут – 28,5 тис.грн.;
придбання асфальтобетону на ямковий ремонт доріг в м.Борщів – 26,9
тис.грн.;
придбання фарби на дорожню розмітку – 13,2 тис.грн.;

6

придбання решіток на поточний ремонт доріг в с.Верхняківці – 14,7
тис.грн.;
ямковий ремонт дороги по вул. С.Бандери – 136,7 тис.грн.
ямковий ремонт дороги по вул. С.Стрільців – 84,8 тис.грн.
ямковий ремонт дороги по вул. Я.Кондри – 110,6 тис.грн.
поточний ремонт моста с.Королівка – 4,8 тис.грн.,
ямковий ремонт доріг по селах – 306,1 тис.грн.;
поточний ремонт дороги по вул. Котляревського – 90,6 тис.грн.,
придбання щебеню на поточний ремонт дороги по вул. Верхратського
– 4,2 тис.грн.;
поточний ремонт покриття дороги по вул.. Нагірна – 122,8 тис.грн.;
поточний ремонт дороги по вул. Відродження – 44,6 тис.грн.;
придбання дорожніх дзеркал – 9,1 тис.грн.;
витрати на зимове утримання доріг – 234,5 тис.грн.
По КПКВ 0117810 «Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» використано 158,6 тис.
грн. на фінансування цільової програми цивільного захисту населення і
територій Борщівської ОТГ від надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру на 2017-2018 роки для поповнення місцевого
матеріального резерву паливо-мастильними матеріалами.
По КПКВ 0117830 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки
місцевого значення» згідно програми забезпечення проведення призову
громадян на військову службу та мобілізаційної підготовки на території
Борщівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік використано
48,7 тис. грн., з них: витрати, пов’язані з придбанням матеріалів, канцелярських
товарів та приладдя, обслуговування оргтехніки, придбання паливо-мастильних
матеріалів – 36,6 тис.грн.; витрати, пов’язані з доставкою кандидатів на
проходження військової служби за контрактом в навчальні центри та військові
частини – 12,1 тис.грн.
Вільні залишки бюджетних коштів станом на 01.01.2017 року становили
3295,3 тис. грн. За 2017 рік за рахунок вільних залишків коштів міського
бюджету по загальному фонду додатково спрямовано 3294,4 тис. грн., в т. ч.
інша субвенція – 1238,6 тис.грн., капітальні видатки – 1260,0 тис.грн, інші
видатки – 795,8 тис.грн.
Міською радою направлені вільні залишки коштів в сумі 1238,6 тис.грн. для
передачі міжбюджетного трансферту Борщівському районному бюджету у
вигляді іншої субвенції на утримання установ, розташованих на території
Борщівської ОТГ, в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями – 488,9
тис.грн., розрахунки за енергоносії – 669,2 тис.грн., медикаменти – 20,0 тис.грн.,
інші видатки – 60,5 тис.грн.
З міського бюджету передано районному бюджету трансферти в сумі
28888,6 тис.грн., в тому числі:
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додаткова дотація з державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, в
т.ч.:
на освіту
на охорону здоров’я
освітня субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам
медична субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам, в т.ч.:
первинна медична допомога
вторинна медична допомога
інша субвенція районному бюджету, в т.ч.:
на перший квартал 2017 року:
на утримання Борщівської школи мистецтв
загальноосвітніх шкіл
закладів позашкільної освіти
централізовану бухгалтерію освіти
на рік:
на утримання бібліотек (районної бібліотеки для дорослих,
районної дитячої бібліотеки та на 5 місяців для сільських
бібліотек громади)
на утримання будинків культури та народних колективів
(районного будинку культури з народними колективами та на
5 місяців для сільських клубів громади)
на утримання ДЮСШ
Борщівського територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
на районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
на доплату до пенсій воїнам ОУН-УПА
на виплату грошової компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
на утримання КУ «Трудовий архів»
на заходи КП ФСТ «Колос»
Борщівській ЦРКЛ на придбання медикаментів
Борщівській ЦРКЛ на енергоносії
КУ «Борщівський районний методичний кабінет»
на районну програму щодо фінансового забезпечення
компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян,
в т.ч.:
автомобільним транспортом загального користування

1574,8
1418,9
155,9
5657,6
13762,8
4817,0
8945,8
7893,4
951,6
1946,0
475,0
23,4

1025,5

985,7
590,0
764,0
40,0
17,9

25,7
20,1
20,0
20,0
200,0
87,6

77,9
60,0
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залізничним транспортом
Борщівській центральній районній комунальній лікарні на
заробітну плату з нарахуванням
Борщівській центральній районній комунальній лікарні на
придбання автоклава
Борщівській центральній районній комунальній лікарні на
придбання біохімічного напівавтоматичного аналізатора BS3000М
Борщівській центральній районній комунальній лікарні на
придбання 4-х канального коагулометра-агрегометра
ВСЬОГО трансфертів:

17,9
360,0
140,0

77,0
46,0
28888,6

З міського бюджету передано обласному бюджету трансферти в сумі
12,1 тис.грн., в тому числі:
інша субвенція в сумі 12,1 тис.грн. на 2017 рік на фінансування заходів з
організації рятування на водах.
До міського бюджету надійшла інша субвенція з районного бюджету в сумі
360,48 тис.грн. на утримання Борщівської школи мистецтв (в розрахунку на 44
дитини, що навчаються в школі мистецтв, з сіл, які не ввійшли в Борщівську
ОТГ).
Станом на 01.01.2018 року розподілено коштів, отриманих від
перевиконання дохідної частини міського бюджету в сумі 11190,3 тис. грн., з
них на заробітну плату з нарахуваннями – 141,7 тис.грн., комунальні послуги та
енергоносії – 55,0 тис.грн., харчування – 100,0 тис.грн., капітальні видатки –
4957,4 тис. грн., інші видатки – 5936,2 тис.грн. (в т.ч. інша субвенція районному
бюджету – 923,974 тис.грн.).
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Видатки спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік становлять
12230,1 тис. грн. при уточненому річному плані 13733,9 тис. грн., в тому числі
установами освіти використано 3111,5 тис. грн., з них на харчування дітей в
дитячих садках та ЗОШ – 446,5 тис.грн, ЖКГ – 7188,1 тис. грн., апаратом
міської ради – 394,7 тис. грн., Борщівською школою мистецтв – 230,4 тис.грн.
проведення культурно-мистецьких заходів – 23,3 тис.грн.
Капітальні видатки проведені на суму – 11397,3 тис.грн., а саме:
По апарату міської ради (КПКВ 0110170) кошти використані в сумі
394,7 тис.грн., при уточненому плані – 431,4 тис.грн.
в тому числі на придбання оргтехніки 295,1 тис.грн.;
виготовлення проектно-кошторисної документації перекриття даху і
капітального ремонту дворового фасаду будинку по вул. Шевченка,9 –
43,2тис.грн.
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капітальний ремонт приміщення по вул. С.Бандери,35 (райвіськомат) –
56,4 тис.грн.
По дошкільній освіті (КПКВ 0111010) кошти використані в сумі
1421,6 тис.грн., а саме:
- внесення змін до проектно-кошторисної документації по капремонту даху
дитячого садка по вул.Курбаса – 1,1 тис.грн.;
- придбання пральної машинки в ДНЗ «Кристалик» - 20,8 тис.грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по
капремонту з утепленням стін фасаду дитячого садка «Малятко» по вул.Кут, 16
в с.Стрілківці – 13,3 тис.грн.;
- капремонт приміщення дитячого садка «Кристалик» по вул.Курбаса
м.Борщів (для відкриття другої групи) – 65,0 тис.грн.;
- капремонт даху дитячого садка «Кристалик» по вул.Курбаса м.Борщів –
34,8 тис.грн.;
- на капремонт санвузлів та придбання спортивного інвентаря яслі-садок
«Лісова казка» - 63,5 тис.грн.;
- придбання вікон для дошкільних закладів – 82,9 тис.грн.;
- придбання пральної машинки для дитячого садка "Дзвіночок" –
7,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт з утепленням стін фасаду дитячого садка «Малятко»
по вул. Кут, 28 с. Стрілківці Борщівського району – 212,7 тис.грн.;
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі
920,5 тис.грн., в тому числі:
капітальний ремонт з утепленням стін фасаду дитячого садка
«Малятко» по вулиці Кут, 28 села Стрілківці Борщівського району
Тернопільської області в сумі 154,6 тис.грн.;
капітальний ремонт даху дитячого садка «Кристалик» по вулиці
Курбаса, місто Борщів Борщівського району Тернопільської області в сумі
765,9 тис.грн.
По загальноосвітніх школах (КПКВ 0111020) кошти використані в сумі –
1149,6 тис.грн., з них:
- капітальний ремонт Циганської ЗОШ І-ІІІ ст. – 160,4 тис.грн.;
- капітальний ремонт Королівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 79,1 тис.грн.;
- капітальний ремонт Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 (частини даху з
демонтажем балкону) – 300,0 тис.грн.;
- капремонт ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Борщів (санвузол) – 48,7тис.грн.;
- придбання вікон для шкіл громади – 270,4 тис.грн.;
- придбання мультимедійного проектора для Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2
– 25,0 тис.грн.;
- придбання холодильників для ЗОШ І-ІІІст. №1 м.Борщів та Висічанському
НВК «ЗНЗ-ДНЗ» - 22,0 тис.грн.;
- придбання проектора для Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – 13,0 тис.грн.;
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- придбання електричної плитки для ЗОШ І-ІІІст. №1 м.Борщів –
16,2 тис.грн.;
- придбання водяного насоса для Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 –
15,5 тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у
2017 році в сумі 199,3тис.грн., в тому числі:
- капітальний ремонт ЗОШ I-III ступенів № 1 м. Борщів в сумі 79,3 тис.грн.;
- придбання холодильника для початкової школи с. Верхняків ці в сумі
20,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт ЗОШ I—III ступенів № 1 м. Борщів (санвузол) в сумі
100,0 тис.грн.
По будинках культури (КПКВ 0114090) кошти використані в сумі –
1267,7 тис.грн., з них:
- Проектно-кошторисна документація і експертиза по капремонту клубу
(даху з утепленням покрівлі) по вул.Центральна, 258а в с.Стрілківці –
21,1 тис.грн.;
- Виготовлення проектно-кошторисної документації і експертизи по
капремонту будинку культури по вул.Центральна, 16 в с.Пищатинці –
26,3 тис.грн.;
- капітальний ремонт приміщення будинку культури по вул.Центральна, 16
с. Пищатинці Борщівського району – 149,5 тис.грн.;
- капітальний ремонт будинку культури по вул. С.Бандери,2 села
Верхняківці Борщівського району – 10,5 тис.грн.;
- капітальний ремонт клубу (даху з утепленням покрівлі) по вул.
Центральна, 258а с.Стрілківці Борщівського району – 32,6 тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі
1027,7 тис.грн., в тому числі:
- Капітальний ремонт будинку культури по вул. С.Бандери,2 в селі
Верхняківці Борщівського району Тернопільської області в сумі 393,5 тис.грн.;
- Капітальний ремонт приміщення будинку культури по вулиці
Центральна,16 села Пищатинці Борщівського району Тернопільської області в
сумі 400,0 тис.грн.;
- Капітальний ремонт клубу (даху з утепленням покрівлі) по вулиці
Центральна, 258а села Стрілківці Борщівського району Тернопільської області в
сумі 234,2 тис.грн.
По КПКВ 0114100 «Школи естетичного виховання дітей». Кошти, отримані
від батьківської плати, в сумі 230,4 тис.грн. використані на заробітну плату з
нарахуваннями в сумі 74,7 тис.грн., придбання матеріалів та оплата послуг –
155,7 тис.грн.
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По інших культурно-освітніх закладах та заходах (КПКВ 0114200)
використано коштів в сумі 23,4 тис.грн.
На благоустрій (КПКВ 0116060) кошти використані в сумі 2206,4 тис.грн.
при плані 2206,7 тис,грн., а саме:
Придбання сміттєвозу – 1549,5 тис.грн.
По ДП «Техніка» - 245,0 тис.грн.:
на придбання насосу для водонасосної станції по вул. Шухевича –
31,5 тис.грн.;
кошторисна документація очисних споруд – 14,4 тис.грн;
моторна частина водонасосної станції по вул. Шухевича – 15,9 тис.грн.;
ремонт двигуна водонасосної станції по вул. Шухевича – 10,5 тис.грн.;
ремонт частини греблі с.Мушкатівка – 101,3 тис.грн.;
експертиза проекту вул. Вовківська – 7,9 тис.грн.;
корегування кошторисної документації по вул. Вовківська – 6,4 тис.грн.;
засувки до водо насосної станції по вул. Шухевича – 29,9 тис.грн.;
станція «Садко» до ВНС Верхрадського – 27,2 тис.грн.
По ЖЕД №1 – 337,2 тис.грн., а саме:
- капітальний ремонт вуличного освітлення с. Стрілківці – 42,4 тис.грн.;
- капітальний ремонт вуличного освітлення с. Пищатинці – 93,2 тис.грн.;
- капітальний ремонт вуличного освітлення с. Королівка – 13,0 тис.грн.;
- проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт вуличного
освітлення по вул. С.Бандери в м.Борщів – 4,5 тис.грн.;
- капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. С.Бандери в м.Борщів –
28,6 тис.грн.;
- виготовлення
проектно-технічної
документації
на
проведення
капітального ремонту вуличного освітлення с. Верхняківці – 13,2 тис.грн.;
- проведення капітального ремонту вуличного освітлення с.Верхняківці –
142,3 тис.грн.
ЖКП «Цукровик» -74,7 тис.грн, а саме:
2 резервні глибинні насоси - 25,0 тис.грн.;
дитячий майданчик - 49,7 тис.грн..
На утримання та розвиток інфраструктури доріг (КПКВ 0116650) (ЖЕД
№1) використано – 2740,3 тис.грн. при плані 2841,9 тис.грн., з них
за рахунок коштів міського бюджету – 1314,9 тис.грн:
- капітальний ремонт ділянки дороги по вул.Нічлава – 884,8 тис.грн.,
- проектно-кошторисна документація на капремонт вул. Нічлава –
9,9 тис.грн.,
- технічний нагляд за проведенням капітального ремонту ділянки дороги по
вул. Нічлава – 12,8 тис.грн.,
- експертиза проекту по капремонту вул. Нічлава – 2,8 тис.грн.,
- експертиза проекту по капремонту вул. С.Петлюри – 4,1 тис.грн.,
- проектно-кошторисна документація на капремонт ділянки вул. С.Петлюри
(в межах ДНЗ «Лісова казка») – 22,3 тис.грн.,
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- проектно-кошторисна документація по капремонту вул. С.Петлюри (від
вул. С. Бандери до вул. Й.Сліпого) – 48,9 тис.грн.;
- експертиза проекту по капремонту вул. С.Петлюри (від вул. С. Бандери до
вул. Й.Сліпого) – 10,9 тис.грн.;
- проектно-кошторисна документація по капремонту ділянки тротуару вул..
І.Франка – 13,7 тис.грн.;
- експертиза проекту по капремонту ділянки тротуару вул.. І.Франка –
1,4 тис.грн.;
- капітальний ремонт ділянки тротуару вул.. І.Франка – 299,1 тис.грн.;
- технічний нагляд за проведенням капітального ремонту ділянки тротуару
вул.. І.Франка – 4,2 тис.грн.;
за рахунок коштів субвенції на формування інфраструктури об'єднаних
територіальних громад – 1425,4 тис.грн.:
- капітальний ремонт ділянки вулиці С.Петлюри – 1403,6 тис.грн.,
- технічний нагляд за проведенням капітального ремонту дороги по вул.
С. Петлюри – 19,7 тис.грн.,
- авторський нагляд за проведенням капітального ремонту дороги по вул.
С. Петлюри – 2,2 тис.грн.,
КПКВ 0116021 Капітальний ремонт житлового фонду (ДП «Техніка») –
1006,4 тис.грн при плані 1090,8 тис.грн.:
кошторисна документація будинку по вул. С.Бандери,85 – 117,7 тис.грн.,
проект реконструкції ремонту даху з урахуванням горища по вул.
Шухевича,33 – 32,1 тис.грн.,
капітальний ремонт каналізаційної мережі до будинку по вул. С.Бандери,85
– 816,5 тис.грн.,
вікна до будинку по вул. С.Бандери, 95а – 9,2 тис.грн.,
двері до будинків по вул. Шухевича, 37 та 41 – 14,4 тис.грн.,
проектно-кошторисна документація даху по вул. С.Петлюри, 36 – 16,5
тис.грн.
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
(КПКВ 0116310) – 739,2 тис.грн. при плані 928,4 тис,грн., з них:
За рахунок коштів міського бюджету

територій

ЖЕД №1 – 126,7 тис.грн.:
- придбання металевої огорожі для реконструкції міського скверу –
96,8 тис.грн.;
- встановлення металевої огорожі в міському сквері – 28,4 тис.грн.
- реконструкція вуличного освітлення в с. Верхняківці – 1,5 тис.грн.
ЖКП «Цукровик» - 21,7 тис.грн.
– виготовлення документів на землю під очисні споруди.
За рахунок коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій – 150,0 тис.грн., в тому числі:
- Будівництво водопровідної мережі в м. Борщів по вул. Вовківській в сумі
100,0 тис.грн.;
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- Реконструкція електричних мереж 0,22 КВ для електропостачання
електроустановок вуличного освітлення від КТП-31 за адресою с.Верхняківці
вул. Космонавтів, вул. С.Бандери, вул. Відродження, вул. Шевченка
Борщівського району Тернопільської області в сумі 50,0 тис.грн.
ДП «Техніка» - 29,2 тис.грн., в тому числі:
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво
каналізаційної мережі по вул.Чорновола, Галицька, Наливайка, С.Петлюри 29,2 тис.грн.
за рахунок коштів субвенції на формування інфраструктури об'єднаних
територіальних громад – 411,6 тис.грн., в тому числі:
- Реконструкція незавершеного будівництва клубу по вулиці Т.Шевченка,
45 в селі Королівка Борщівського району Тернопільської області в сумі
411,6 тис.грн.
По КПКВ 0116421 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація
пам’яток історії та культури
використано 420,4 тис.грн., а саме на
капітальний ремонт даху та дворових фасадів будівлі по вул. Т.Шевченка
(пам’ятка архітектури місцевого значення).
По КПКВ 0117310 Проведення заходів із землеустрою використано
міським бюджетом коштів в сумі 8,4 тис. грн. на виконання робіт з експертногрошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу.
По КПКВ 0117470 Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання кошти використані в сумі 42,3 тис.грн. - ДП «Техніка» на
придбання системних блоків, моніторів та принтерів.
По КПКВ 0119120 Утилізація відходів (ЖЕД №1). В 2017 році за
рахунок збору за забруднення навколишнього середовища здійснено видатки
на ліквідацію забруднення навколишнього природного середовища,
впорядкування сміттєзвалищ, вивіз сміття в сумі 33,1 тис. грн.

Міський голова

І.І. КОБИЛЯНСЬКИЙ

