
 
         Довідка 

 Про виконання бюджету Золочівського району за 2012 рік  
 Впродовж 2012 року до загального фонду бюджету району надійшло доходів, без 
врахування міжбюджетних трансфертів, в сумі 36742,4 тис.грн., що на 1772,5 тис.грн. 
або 5,1 відсотка більше уточненого плану. Розрахункові показники Міністерства 
фінансів України (33444,6 тис.грн.) виконано на 109,9 відсотків. В порівнянні з 2011 
роком надходження збільшились на 6059,4 тис.грн. або 19,7 відсотка.  
 Доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 
при розрахунковому показнику Міністерства фінансів України 28317,0 тис.грн. та 
уточненому плановому показнику затвердженому місцевими радами 29246,2 тис.грн. 
надійшло в сумі 29672,0 тис.грн., що становить  104,8 відсотка до розрахункового 
показника та 101,5 відсотка до уточненого плану.  В порівнянні з 2011 роком доходи 
першого кошику зросли на  3988,0 тис.грн., або 15,5 відсотка. 
   Доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 
надійшло у сумі 7070,4 тис.грн. при розрахунковому показнику Міністерства фінансів 
України 5127,6 тис.грн. та  затвердженому з урахуванням змін показнику  5723,7 
тис.грн., що становить  137,9 відсотка до розрахункового та  123,5  відсотка до 
затвердженого показника. В порівнянні з 2011 роком надходження доходів другого 
кошику збільшились на 2071,4 тис.грн., або 41,4 відсотка. 
 Надходження доходів до загального фонду районного бюджету склали 19891,9 
тис.грн., що становить 101,0 відсотка до призначень на січень-грудень 2012 року, або 
перевиконання становить 190,2 тис.грн. 
 Перевиконання планових показників бюджету району за січень-грудень 2012 
року досягнуто по податку на доходи фізичних осіб на 522,6 тис.грн. (+1,8 %), податку 
на прибуток підприємств комунальної власності – 15,4 тис.грн. (+12,7%), платі за 
використання лісових ресурсів – 2,2 тис.грн. (+4,3%), платі за землю – 1144,5 тис.грн. (+ 
25,7%), збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 17,6 тис.грн. 
(+5,8%),  фіксованому сільськогосподарському податку – 185,3тис.грн. (+92,4%),  платі 
за оренду комунального майна – 26,9 тис.грн. (+8,6%), інших надходженнях – 46,5 
тис.грн. (+51,2%). 
 Допущено відставання у виконанні плану по реєстраційному збору за проведення 
державної реєстрації суб»єктів підприємницької діяльності на 0,7 тис.грн. (-4,7%), 
державному миту – 96,1 тис.грн. (-57,3%), збору за користування надрами для 
видобування корисних копалин – 31,7 тис.грн.(-55,6%), збору за місця для паркування 
транспортних засобів - 40,1 тис.грн. (- 47,7 %), туристичному збору – 2,7 тис.грн. (-
67,5%), адмінштрафах та інших санкціях – 2,4 тис.грн. (-20,0%), відрахуваннях частини 
чистого прибутку комунальних підприємств – 11,4 тис.грн. (-36,2%) надходженнях від 
реалізації безхозного майна – 3,5 тис.грн. (77,8%). 
 Основними джерелами, за рахунок яких формується загальний фонд місцевих 
бюджетів району залишаються  податок на доходи фізичних осіб та плата за землю  – 
питома вага якого в обсязі усіх надходжень доходів яких складає, відповідно 80,5 та 
15,2 відсотки. 

Незважаючи на перевиконання плану по податку на доходи фізичних осіб, як 
свідчать результати роботи мобільних груп з питань легалізації заробітної плати, в 
районі є значні втрати надходжень цього платежу. Це перш за все  ухилення від  
оподаткування  громадян, що займаються підприємницькою діяльністю без відповідної  
реєстрації, незаключення договорів суб”єктами підприємницької діяльності з усіма 
найманими особами, нарахування заробітної плати працівникам в розмірах  нижче 
мінімальної встановленої законодавством. 

Ці питання повинні бути постійно  на контролі місцевих рад, податкової 
інспекції, районної комісії. 
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Протягом звітного періоду по результатах роботи мобільних груп 

оформлено трудові угоди з 234 найманими особами.   
 В районі є резерви  збільшення надходжень плати за землю, зокрема по 
корегуванню нормативної грошової оцінки земель розташованих в межах населених 
пунктів по окремих місцевих радах, у відповідності до вимог ст.18 Закону України 
„Про оцінку земель”, згідно якої нормативна грошова оцінка земельних ділянок  
розташованих в межах населених пунктів, незалежно від їх цільового призначення, 
повинна проводиться не рідше як один раз у 5-7 років. Це  по Золочівській міській раді 
де нормативна грошова оцінка була проведена ще у 2002 році,  по Струтинській, 
Підгайчиківській,  Куровичівській,, Великовільшанецькій, Словітській, Ясеновецькій 
сільських радах  у 2005 році.  
 В порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились надходження до 
бюджету району по реєстраційному збору за реєстрацію суб»єктів підприємницької 
діяльності, державному миту, збору за місця для паркування транспортних засобів,  
платі за користування надрами для видобування корисних копалин,  надходженнях від 
реалізації безхозного майна. 
 Зменшення поступлень по державному миту на суму  94,3 тис.грн. (-56,8%) 
спричинено введенням з 01.11.2011 року в дію Закону України «Про судовий збір». У 
зв»язку із вступом в силу з 1 квітня 2012 року пунктів 14 та 16 Правил паркування 
транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 
грудня 2009 року №1342  із-за відсутності належно обладнаних місць для паркування 
припинено справляння збору за місця для паркування автотранспорту. У результаті 
чого надходження цього збору  в порівнянні з минулим роком зменшились на 26,9 
тис.грн. (-38,0%). 
 Через скорочення цегельними заводами с.Солова, м.Глиняни, та.с.Жуличі обсягу 
видобутку глини поступлення  плати за користування надрами для видобування 
корисних копалин зменшились на 27,5 тис.грн. (-52,1%), в тому числі до бюджету 
Куровичівської сільської ради на 20,2 тис.грн., Глинянської міської ради на 6,2 тис.грн. 
та Вороняцької сільської ради на 2,2 тис.грн. 
 По реєстраційному збору за реєстрацію суб»єктів підприємницької діяльності 
зменшення надходжень на 0,5 тис.грн. (-3,4%), спричинено зменшенням кількості дій за 
які справляється даний платіж. 
 Із 36 бюджетів, що формують зведений бюджет Золочівського району 
невиконання планових завдань по надходженню доходів до загального фонду 
незабезпечено по 7 бюджетах. Це бюджет Струтинської сільської ради (виконання 
якого становить 67,2%),  Підлипецької сільської ради (86,8%), Глинянської міської ради 
(94,6%), Червоненської сільської ради (95,1%), Підгороднянської сільської ради 
(96,4%), Куровичівської сільської ради 97,4%) та Руда-Колтівської сільської ради 
(99,2%).  
 Щодо надходжень податків та зборів в цілому до місцевих бюджетів, в 
порівнянні з минулим роком, зменшились надходження до бюджетів Глинянської 
міської ради на 50,3 тис.грн. (-6,4%), , Куровичівської сільської ради – 106,0 тис.грн. (-
19,8%) та Струтинської сільської ради – 126,6 тис.грн. (-16,4%). 
 Спад надходжень до бюджету Глинянської міської ради є в основному за рахунок 
плати за землю, надходження якої в порівнянні з минулим роком зменшились на 19,7 
тис.грн. через зменшення ставки орендної плати за земельну ділянку, яка орендується 
корпорацією  «Енергоресурс-Інвест» з 258,8 тис.грн. в рік до 115,2 тис.грн. (в 2,2 рази). 
 Зменшення надходжень до бюджету Струтинської сільських рад спричинено 
зменшенням сплати податку на доходи фізичних осіб до сільського бюджету ДП 
«Золочівський лісгосп» - 160,9 тис.грн. 



 3 
 На зменшення надходжень до бюджету Куровичівської сільської ради  в 
основному вплинула зміна місця зарахування податку на доходи фізичних осіб НП 
«Куровичі» філії МН «Дружба», який у 2012 році зараховувався до бюджету м.Львова 
(у 2011 року було сплачено НП «Куровичі» до бюджету Куровичіської сільської ради 
95,0 тис.грн., а також зменшення перерахування до бюджету Куровичівської сільської 
ради податку на доходи фізичних осіб УДВ філії МН «Дружба»  на 38,5 тис.грн. 
 Впродовж 2012 року відповідно до статті 78 Бюджетного Кодексу України  були 
прийняті рішення про зменшення дохідної частини місцевих бюджетів Стутинською 
сільською радою на 50,0 тис.грн. та Підлипецькою сільською радою на 33,0 тис.грн.  
Всього на суму 83,0 тис.грн.   Десять місцевих рад  збільшили обсяг дохідної частини 
бюджету в загальній сумі на 711,2 тис.грн., а саме Золочівська міська рада на 500,0 
тис.грн., Бібщанська сільська рада – 7,0 тис.грн., Великополюхівська сільська рада – 
33,9 тис.грн., Єлиховичівська сільська рада – 26,4 тис.грн., Коропецька сільська рада – 
51,2 тис.грн., Підгайчиківська сільська рада – 39,1 тис.грн., Сасівська сільська рада – 
8,0 тис.грн., Скварявська сільська рада – 10,0 тис.грн.,  Сновичівська сільська рада – 
28,6 тис.грн. та Шпиколоська сільська рада – 7,0 тис.грн.  
 У 2012 році до загального фонду бюджету району надійшло міжбюджетних 
трансфертів з державного та обласного бюджетів в загальній сумі 191299,5 тис.грн. 
 До спеціального фонду бюджету району в 2012 році, без врахування 
міжбюджетних трансфертів, надійшло 10444,3 тис.грн., що на 4068,5 тис.грн., або 63,8 
відсотка більше уточненого плану. У порівнянні з 2011 роком надходження до 
спеціального фонду зросли на 2817,9 тис.грн., або на 36,9 відсотка. Зростання обсягу 
доходів спеціального фонду сталось за рахунок єдиного податку в сумі 1877,2 тис.грн.( 
+20,3%), збору за першу реєстрацію транспортних засобів – 134,8 тис.грн. (+21,2),  
екологічного податку – 17,1 тис.грн. (+24,7%), грошових стягнень за порушення 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 11,2 тис.грн. 
(більше в 2,6 раза), надходжень від продажу земельних ділянок – 257,6 тис.грн. (більше 
в 2,2 раза) та за рахунок росту обсягу власних надходжень бюджетних установ на 780,9 
тис.грн. (+16,2%). 
 Виконання уточненного плану по платежах  спеціального фонду незабезпечено 
лише по надходженню коштів від відчуження майна комунальної власності 
Глинянською міською радою на 177,1 тис.грн. або на 93,0 відсотка  та  відшкодуванню 
втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на 7,8 тис.грн., або 
86,6 відсотка по причині неперерахування УДВ філії МН «Дружба» зазначеного 
платежу до бюджету Куровичівської сільської ради. 

Обсяг міжбюджетних трансфертів отриманих з державного та обласного 
бюджетів до спеціального фонду бюджету району впродовж 2012 року становить 
4319,3 тис.грн. 

Станом на 01.01.2013 року податковий борг по платежам в бюджет району 
складає 363,6 тис.грн., З початку року податковий борг збільшився на 104,9 тис.грн. або 
на 40,5 відсотка, зокрема по податку на доходи фізичних осіб на 31,1 тис.грн., податку 
на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності – 66,3 тис.грн., платі 
за землю – 41,7 тис.грн., комунальному податку – 0,1 тис.грн., фіксованому 
сільськогосподарському податку – 0,2 тис.грн. Зменшився борг по податку з власників 
транспортних засобів на 2,8 тис.грн., екологічному податку – 0,5 тис.грн., штрафних 
санкціях за порушення законодавства про патентування – 31,2 тис.грн. 

Найбільшими боржниками перед бюджетом району є ТОВ ім..Б.Хмельницького – 
113,0 тис.грн. (в т.ч.: податок на доходи фізичних осіб – 110,7 тис.грн., фіксований 
сільськогосподарський податок – 2,3 тис.грн.),  МКП «Золочівтеплоенерго» - 74,0 
тис.грн. (податок на прибуток), ПП «Чапран Б.В. – 200,3 тис.грн. (податок на доходи 
фізичних осіб), ВАТ «Золочівське АТП-24661» - 22,7 тис.грн. (плата за землю), ФГ 
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«Великополюхівське» - 9,4 тис.грн. (плата за землю), ПАФ «Промінь» - 4,4 тис.грн. 
(плата за землю), ДП №185 ВАТ «Львівводбуд» - 4,2 тис.грн. (плата за землю). 
          Видаткова частина бюджету району за 2012 року виконана в сумі 234819,0 
тис.грн. при уточненому плані на рік 238782,6 тис.грн. Районний бюджет виконаний в 
сумі 211007,0 тис.грн. при уточненому плані  на звітний період 214113,8 тис.грн. або 
101,5 відсотки. 
 В порівнянні із затвердженими місцевими радами на початок року об’ємами (без 
врахування субвенції )  бюджет зріс на 2150,1 тис.грн., тобто на додаткові витрати 
рішеннями місцевих рад було спрямовано вільні залишки   бюджетних коштів, які  
склалися на 01 січня 2012 року. 
Крім цього, передано кошти із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)в сумі 1747,0 тис.грн.. 
      З  Державного бюджету в 2012 році отримано 5250,0 тис.грн. додаткової дотації, яка 
спрямована на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ освіти в 
сумі 1400,0 тис.грн. охорони здоров”я – 3490,0 тис.грн. , культури – 60,0 тис.грн. та 
300,0 тис.грн. Золочівській міській раді на заробітну плату з нарахуваннями для 
дитячих дошкільних установ. 
           Протягом звітного періоду з місцевих бюджетів району забезпечено своєчасну і в 
повному   обсязі  виплату заробітної  плати працівникам бюджетної сфери з 
урахуванням підвищення відповідно до вимог чинного законодавства мінімальної 
заробітної плати та відновлення міжпосадових співвідношень. Своєчасно профінансовано 
інші першочергові видатки, у тому числі з оплати спожитих енергоносіїв та 
комунальних послуг, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо. 

В літній період у таборах відпочинку оздоровлено 3663 дитини, на що використано 
615,3 тис.грн. 

У 2012 році на виконання регіональних програм на надання одноразових допомог, 
доплат пенсій ветеранам УПА та подарунків до дня Святого Миколая 567,6 тис.грн. 
місцеві пільги – 185,3 тис.грн., на оздоровлення та відпочинок дітей 26,7 тис.грн., на 
програму фінансової підтримки редакції газети „Народне слово” та редакції радіомовлення  
22,5 тис.грн. та 36,0 тис.грн. відповідно., на розвиток освіти 105,6 тис.грн. в тому числі на 
розвиток дошкілля – 87,5 тис.грн.   та 25,0 тис.грн. на придбання музичної апаратури, які 
із-за непроходженості коштів станом на 01.01.2013 року є у кредиторській заборгованості. 

Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 24.07.2012 
року №477  для бюджету району було визначено обсяг субвенції з обласного бюджету на 
природоохоронні заходи в загальній сумі 938,0  тис.грн., а саме на: виготовлення проектно-
кошторисної документації на реконструкцію каналізаційно-очисних споруд смт.Поморяни 
– 25,0 тис.грн., каналізування житлового масиву «Заріччя» у м.Золочів – 400,0 тис.грн., 
будівництво полігону твердих побутових відходів для м.Золочева – 250,0 тис.грн., 
виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво міської каналізації для 
м.Глиняни – 120,0 тис.грн. та розробку проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію системи каналізування у с.Сасів – 143,0 тис.грн. Фактично освоєно цих 
коштів на 01.01.2013 року в сумі 444,4 тис.грн., зокрема на каналізування житлового 
масиву «Заріччя» у м.Золочів – 202,0 тис.грн., будівництво полігону твердих побутових 
відходів для м.Золочева – 242,4 тис.грн. та зареєстровано кредиторську заборгованість, по 
причині затримки проходження коштів через органи казначейства, в загальній сумі 247,9 
тис.грн., а саме по каналізування житлового масиву «Заріччя» у м.Золочів – 127,9 тис.грн. 
та виготовленню проектно-кошторисної документації на будівництво міської каналізації 
для м.Глиняни – 120,0 тис.грн. 

Рішенням сесії Львівської обласної ради від 12.09.2012 року №571 виділено 50,0 
тис.грн. Шпиколоській сільській раді, як переможцю щорічного обласного конкурсу 
«Екологічно чистий населений пункт». Станом на 01.01.2013 року дані кошти освоєні в 
повному обсязі.  
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облдержадміністрації від 01.06.2012 року №348/0/5-12  було передбачено субвенцію з 
обласного бюджету в сумі 30,0 тис.грн., з яких станом на  01.01.2013 року освоєно 17,0 
тис.грн. та із-за затримки проходження коштів через органи державної казначейської 
служби зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 13,0 тис.грн. 

На фінансування  мікропроектів у сфері енергоощадності розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 25.09.2012 року №643 з обласного бюджету було передбачено 
25,0 тис.грн. на реконструкцію Народного дому  с.Р.Колтівська та 20,0 тис.грн. на 
капітальний ремонт системи опалення із влаштуванням дахової паливної Народного дому 
с.Гончарівка. Станом на 01.01 2013 року в повній сумі освоєні кошти на капітальний 
ремонт системи опалення із влаштуванням дахової паливної Народного дому с.Гончарівка. 
а по реконструкції Народного дому  с.Р.Колтівська,  із-за затримки проходження коштів 
через органи державної казначейської служби зареєстровано кредиторську заборгованість 
в сумі 25,0 тис.грн. 

На ремонт доріг комунальної власності у населених пунктах Законом України «Про 
Державний бюджет на 2012 рік» для бюджету району передбачено субвенцію в сумі 1800,1 
тис.грн. Станом на 01.01.2013 року дані кошти надійшли в повному обсязі з яких освоєно 
1244,0 тис.грн., а також зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 207,6 тис.грн. 
Кошти в сумі 348,5 тис.грн. надійшли в кінці року і невикористані по причині погіршення 
погодніх умов. 

 Також відповідно розпорядження голови облдержадміністрації від 26.06.2012 року 
№321 за рахунок субвенції з державного бюджету для обласного бюджету на ремонт доріг 
для бюджету району   було передбачено 1122,6 тис.грн.  Станом на 01.01.2013 року 
освоєно даних коштів в сумі 573,2 тис.грн. та зареєстровано кредиторську заборгованість в 
сумі 543,6 тис.грн. 

 Крім цього, розпорядженням голови облдержадміністрації від 21.09.2012 року № 
498 за рахунок коштів обласного бюджету було передбачено субвенцію на поточний 
ремонт доріг в сумі 262,9 тис.грн. Станом на 01.01.2013 року Червоненською сільською 
радою освоєно кошти в сумі 50,0 тис.грн. та зареєстровано кредиторську заборгованість 
Глинянською міською радою в сумі 60,0 тис.грн.. Не використано кошти на поточний 
ремонт доріг Вороняцькою сільською радою в сумі 82,9 тис.грн. та Поморянською 
селищною радою в сумі 70,0 тис.грн.  
 
 
 
 
 
 
 


