
Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

Публічне представлення інформації 

про виконання міського бюджету за 2019 рік

м. Суми



Виконання бюджету м. Суми за 2019 рік

Динаміка надходження доходів до міського бюджету за 2018-2019 рр., млн. гривень

1 615,4

1 768,4

+9,5 %

1 051,3

1 590,8
-33,9 %

100,4

101,9
-1,5 %

58,0

53,7
+8,2 %

2018

2019 2 978,1

3 361,8

- 11,4 %

Власні доходи 

загального фонду

Офіційні трансферти 

загального фонду

Власні доходи 

спеціального фонду

Офіційні трансферти 

спеціального фонду



ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів у вигляді ЗП

1 152,2

2019 рікПДФО, що сплачується податковими агентами,                  
із доходів платника податку інших ніж ЗП

66,5 73,5

29,8

ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород                   
та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу

40,5

22,525,4

ПДФО від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного 
довічного грошового утримання, що сплачується 

(перераховується) згідно з Податковим кодексом України
0,2 0,01

921,3 1 015,7

1 043,2 

2018 рік

ПДФО, що сплачується фізичними особами                  

за результатами річного декларування

Виконання бюджету м. Суми за 2019 рік

Структура та динаміка надходжень ПДФО за 2018-2019 рр., млн.  гривень



Структура офіційних трансфертів за 2019 рік, млн.  гривень

Виконання бюджету м. Суми за 2019 рік

Офіційні 

трансферти з 

державного 

бюджету

1 097,6

(36,9 %)

Офіційні трансферти з 

обласного бюджету (0,2 %)
6,4 5,3 Офіційні трансферти з 

бюджетів інших рівнів (0,2 %)

3,4 Гранти 

Субвенції соціального характеру (16,0 %)474,4

331,6 Трансферти на освіту (11,2 %)

214,0 Трансферти на медицину (7,2 %)

Субвенція на шляхове господарство (1,6 %)48,9

Субвенція на соціально-економічний розвиток (0,9 %)28,4



Виконання бюджету м. Суми за 2019 рік

Структура та динаміка надходжень місцевих податків за 2018-2019 рр., млн.  гривень

Плата за землю

2018 2019

171,9 184,5

Єдиний податок

2018 2019

224,1185,3

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки

2018 2019

15,68,4

Туристичний збір

Транспортний податок

2018 2019

2018 2019

1,3 1,0

0,2 0,8

2019 426,0

2018 367,1

+16,0 %



Виконання бюджету м. Суми за 2019 рік

Структура та динаміка надходжень акцизного податку за 2018-2019 рр., млн.  гривень

12,3

74,7

Акцизний податок з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Акцизний податок з пального ввезеного                               

на митну територію Україні

49,250,8

12,0

Акцизний податок з пального виробленого в Україні

74,1

Приріст рік до року -2,4 %

Приріст рік до року -3,1 %

Приріст рік до року -0,8 %

2018 2019

137,8 135,3



Виконання бюджету м. Суми за 2019 рік

Структура видаткової частини бюджету м. Суми за 2018-2019 рр., млн.  гривень

∑2 797,7 

1 00,3

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Бюджет розвитку

Міський бюджет

1 281,7 1 516,0

1 461,1 1 015,7 ∑2 476,8 

542,4 ∑652,7 

∑499,3 

450,0

309,7

2018

2019

118,6

62,0

60,9

∑512,0 

∑370,6 

Міжбюджетні трансферти

110,3

-11,5 %

-23,5 %

-27,6 %

2018

2018

2019

2019

380,7



Видатки на «Освіту» , млн. гривень

2018 2019 +/-

І. Видатки на утримання установ                          

та закладів (загальний фонд), з них: 752,5 830,2 +77,7

● Кошти міського бюджету, в т. ч. :

додатковий обсяг до освітньої субвенції

● Субвенції та дотації з державного 

бюджету та інших рівні бюджету, в т. ч. :

освітня субвенція

476,9 504,3 +27,4

16,6 4,9 -11,7

275,6

265,5

Виконання бюджету м. Суми за 2019 рік

ІІ. Видатки на розвиток установ та закладів (спеціальний фонд)

Придбання 

обладнання

Реконструкція та                   

будівництво

Капітальний 

ремонт
Природоохоронні заходи                

та енергозбереження

2018 ∑ 131,1 2019 ∑ 107,3

Власні                   

надходження

50,044,330,6 13,26,8 3,1
33,5 30,715,9 10,3

311,1 +45,6

325,9 +50,3

883,6 937,5 +53,9



Виконання бюджету м. Суми за 2019 рік

І. Видатки на утримання установ та закладів 

(загальний фонд), з них:

2018 2019 +/-

357,1

● Кошти міського бюджету, в т. ч. : 93,2 126,4 + 33,2
додатковий обсяг до медичної субвенції, зокрема для: 91,2

341,2 -15,9

- надання первинної медичної допомоги

- надання вторинної медичної допомоги
поточне утримання інших установ

● Субвенції та дотації з державного  бюджету                       

та інших рівнів, в т. ч.:
263,9 214,8 -49,1

медична субвенція 231,7 194,7 -37,0

ІІ. Видатки на розвиток установ та закладів (спеціальний фонд)

Придбання 

обладнання

Реконструкція та 

будівництво

Капітальний 

ремонт

Заходи з 

енергозбереження

5,0
31,2

8,7 14,94,3 5,311,0 6,6
31,6

17,3

2018 ∑ 86,8 2019 ∑ 49,1

Власні 

надходження

443,9 390,3 - 53,6

123,9 +32,7
3,1 14,8 +11,7

88,1 109,1 +21,0
2,0 2,5 +0,5

Видатки на «Охорону здоров’я», млн. гривень



Виконання бюджету м. Суми за 2019 рік

І. Видатки загального фонду, з них:

● Субвенції з державного бюджету, в т. ч. :

пільги та субсидії на житлово-комунальні послуги

● Субвенції з обласного бюджету

● Кошти міського бюджету, в т. ч. :
на виконання програм соціального захисту населення, з них:

надання одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла 
учасникам АТО та членам сімей загиблого (померлого) учасника АТО

1105,9 607,5 -498,4

687,1

4,2 5,5 +1,3

129,6 133,4 +3,8

Придбання 

обладнання
Реконструкція та 

будівництво

Капітальний 

ремонт
Власні                         

надходження

21,1
-

Інші (грошова компенсація 
з придбання житла)

2018 2019 +/-

Видатки на «Соціальний захист та соціальне забезпечення», млн. грн. 1130,1 616,2 -513,9

972,1 468,6 -503,5

174,5 -512,6

114,0 114,3 +0,3

21,0 11,6 -9,4

ІІ. Видатки на розвиток установ та закладів (спеціальний фонд)

2018 ∑ 24,2 2019 ∑ 8,7

6,9
1,4 1,40,31,10,3 0,20,2



Культурно-освітні заклади та заходи, млн. гривень

І. Видатки загального фонду, з них:

бібліотеки

54,4

+/-20192018

● На утримання закладів, в т. ч. :

● Проведення заходів, в т. ч.:

61,8 +7,4
49,7 57,7 +8,0
29,7

культурно-мистецькі заходи

інші (КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді»,

КУ «Агенція промоції Суми», Централізована бухгалтерія відділу культури)

культурно-промоційні заходи

4,7 4,1 -0,6

16,0 17,4 +1,4

+1,7

Виконання бюджету м. Суми за 2019 рік

школи естетичного виховання 34,6 +4,9

4,0 5,7

культурно-освітні заходи
2,6

0,9

1,2 1,2 -

0,6 -0,3

2,3 -0,3

Всього видатків 67,7 77,8 +10,1

Придбання 

обладнання

2018 ∑ 13,3 2019 ∑ 16,0

Власні                         

надходження

2,6 2,30,7 1,9

Заходи з 
енергозбереження

1,7 0,7

Реконструкція та 

будівництво

6,8 10,5
1,5 0,6

Капітальний 

ремонт

ІІ. Видатки на розвиток установ та закладів (спеціальний фонд)



Видатки на «Фізичну культуру і спорт», млн. гривень

І. Видатки загального фонду, з них:

2018 2019 +/-

33,2

Виконання бюджету м. Суми за 2019 рік

● На проведення навчально-тренувальних зборів, заходів та                                                     

змагань з фізичної культури та спорту

● На утримання закладів (6 ДЮСШ та СМ ЦФЗН «Спорт для всіх)

● На надання фінансової підтримки, а саме:

● 5-ти ДЮСШ

● КП СМР «МСК з хокею на траві «Сумчанка»

● КП «Тенісна академія»
● На виплату стипендій та премій міського голови м. Суми                      

(30 талановитим спортсменам та видатним спортивним тренерам,                    

які працюють з дітьми та молоддю)

35,1 +1,9

17,8 18,4 +0,6

13,3 14,5 +1,2
8,1 9,1 +1,0

3,6

1,6

0,5 0,6 +0,1

1,7 +0,1

3,7 +0,1

40,5 36,7 -3,8

1,6 1,6 -

Придбання обладнання Капітальний ремонт 

приміщень
Власні надходження

ІІ. Видатки на розвиток установ та закладів (спеціальний фонд)

2018 ∑ 7,3 2019 ∑ 1,6

2,3 0,8 0,3

Реконструкція                      

приміщень і споруд

4,0 -0,60,7 0,2



Виконання бюджету м. Суми за 2019 рік

7,1 -1,55,6

14,3 11,9 -2,4

0,1 0,1 -

45,7 -17,7

338,0 345,3 +7,3

51,1 70,6 +19,5

6,0 4,7 -1,3

0,2 0,4 +0,2

2,1 1,1 -1,0

63,4Капітальний ремонт житлового фонду та ліфтів

Організація благоустрою населених пунктів

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного                

господарства

Фінансова підтримка комунальним підприємствам

Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств

Впровадження засобів обліку витрат води та теплової енергії

Виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні
житлові будинки та ліфти

Будівництво, реконструкція та реставрація об’єктів 
житлово-комунального господарства

Інші видатки у сфері житлово-комунального господарства

2018 2019 +/-

Всього видатків, з них : 482,3 485,4 +3,1

Житлово-комунальне господарство, млн. гривень



Виконання бюджету м. Суми за 2019 рік

Водопровідно-каналізаційне господарство, млн. гривень

Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР

Поточний та капітальний ремонт

водопровідно-каналізаційних мереж

Будівництво, реконструкція водопровідно-каналізаційних

мереж, свердловин, очисних споруд, в т. ч. :

Інші види робіт

Всього видатків, з них :

2018 2019 +/-

51,1 70,6 +19,5

16,8 50,3 +33,5

0,8 0,1 -0,7

33,0 -13,4

5,2 + 2,32,9

0,5 +0,1

Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

0,6

19,6



РОЗВИТОК ТА УТРИМАННЯ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, млн. гривень

Виконання бюджету м. Суми за 2019 рік

+17,5 %

2018 2019 +/-

Всього видатків, з них : 111,9 94,5 -17,4

Відшкодування різниці між встановленими та економічно-

обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення

пасажирів КП СМР «Електроавтотранс»
18,5 -8,310,2

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих

категорій громадян КП СМР «Електроавтотранс»
53,2 -8,661,8

Поповнення статутного капіталу КП СМР «Електроавтотранс» 28,9 -6,422,5

Будівництво та ремонт тролейбусних ліній 11,1 -11,0-

Обстеження пасажиропотоку, коригування схеми руху

транспорту
0,2 -0,2-



ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, 

ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

smr.gov.ua

finance.sumy.ua

e-mail: mfin@smr.gov.ua

тел.(0542) 700-399


