
Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

Публічне представлення інформації 

про виконання міського бюджету за 2018 рік

м. Суми



1 374,4

1 615,4

1 394,0

1 590,8

84,3 101,9
19,4 53,7

2017 2018

Динаміка надходження доходів до міського бюджету за 2017-2018 рр., млн. грн.

Виконання бюджету м. Суми за 2018 рік

Власні доходи 

загального фонду

+17,5 %

+14,1 %

+20,8 %

в 2,8 раза

Офіційні трансферти 

загального фонду

Власні доходи 

спеціального фонду

Офіційні трансферти 

спеціального фонду

3 361,82018

2 872,1

2017 + 489,7



1 644,5

млн. грн.
Загальна сума та питома вага 

офіційних трансфертів в структурі 

надходжень міського бюджету за 

2018 рік

Субвенції 

соціального 
характеру

993,2

Структура офіційних трансфертів за 2018 рік, млн.  грн.

Трансферти

на освіту
Трансферти                 

на медицину

Офіційні 

трансферти 

з державного 

бюджету

1 631,5

(48,5 %)

(29,5 % )   

Субвенція на 

соціально-економічний 

розвиток (1,5 %)
(7,8 %)

278,4 261,7

52,4

45,8

Офіційні трансферти з 

обласного бюджету (0,2 %)
7,4 5,6 Офіційні трансферти з 

бюджетів інших рівнів (0,2 %)

(8,3 %)

3,8 Гранти (0,1 %)

Субвенція на шляхове 

господарство (1,4 %)

(48,9 %)

Виконання бюджету м. Суми за 2018 рік



Виконання бюджету м. Суми за 2018 рік

Структура та динаміка надходжень ПДФО за 2017-2018 рр., млн.  грн.

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

ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород та 

інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу

ПДФО, що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів у вигляді ЗП735,8
921,2

63,6 66,5

23,6 29,8

20,1 25,5

1,3 0,2

ПДФО від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного 

довічного грошового утримання, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим кодексом України

844,4

2017 рік

1 043,2

2018 рік



Плата за землю

2017 2018

162,5 171,9

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки

2017 2018

6,8 8,4

Транспортний податок

2017 2018

1,3 1,3

Єдиний податок

2017 2018

185,3

Туристичний збір

2017 2018

0,2 0,3

Структура та динаміка місцевих податків та зборів за 2017-2018 рр., млн.  грн.

2018

2017

152,6

367,2

323,4

Виконання бюджету м. Суми за 2018 рік



1st Quarter

Структура та динаміка надходжень акцизного податку за 2017-2018 рр., млн.  грн.

Акцизний податок з пального виробленого в Україні

Акцизний податок з пального ввезеного на митну територію України

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів

71,8 74,7

43,7 50,8

11,3 12,3

Приріст рік до року +8,8 %2017 2018

Виконання бюджету м. Суми за 2018 рік

126,8 137,8

Приріст рік до року +16,2 %

Приріст рік до року +4,0 %



Виконання бюджету м. Суми за 2018 рік

Структура видаткової частини бюджету м. Суми за 2017-2018 рр., млн.  грн.

735,8

2017 2018

С
п

е
ц

іа
л
ь
н

и
й

 ф
о

н
д

З
а

га
л
ь
н

и
й

 ф
о

н
д

Б
ю

д
ж

е
т
 р

о
зв

и
т
к

у
1 352,2

1 002,8

3,7

631,5

0,3

47,0
32,1

0,3

6,5

1 509,5

1 281,7

542,4

1,4
1,4

108,9
60,6

450,0

∑2 358,7

∑2 797,7

∑ 678,8

∑ 587,7

555,3

∑ 652,7

∑ 512,0

+18,6 %

-3,8 %

Б
ю
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е
т
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о
зв

и
т
к

у

-12,9 %
Державний бюджет

З
а
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л
ь
н

и
й

  
ф

о
н

д

С
п

е
ц
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ь
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Обласний та інші рівні 

бюджетів

Міський бюджет

3 450,42018

3 037,5

2017 + 412,9



Видатки на «Освіту» за 2017-2018 рр., млн. грн.

2017 2018 +/-
Видатки на утримання установ та закладів 

(загальний фонд), з них:
637,3 752,5 +115,2

● Кошти міського бюджету, в т. ч. :
додатковий обсяг до освітньої субвенції

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

освітня субвенція
● Додаткова дотація з державного бюджету

● Субвенції з обласного бюджету

414,3 476,9 +62,6
7,6 16,6 +9,0

222,9 272,3 +49,4

222,3 265,5 +43,2

- 2,3 +2,3

0,1 1,0 0,9

Виконання бюджету м. Суми за 2018 рік

Заходи з 

енергозбереження

37,2

Видатки на розвиток установ та закладів (спеціальний фонд)

28,9

Придбання 

обладнання

Капітальний 

ремонт

Реконструкція та 

будівництво

24,8
7,0

27,5 24,09,4 19,3

2017 ∑ 90,6 2018 ∑ 87,5



Виконання бюджету м. Суми за 2018 рік

Видатки на «Охорону здоров’я» за 2017-2018 рр., млн. грн.

Видатки на утримання установ та закладів 

(загальний фонд)

2017 2018 +/-

336,4 356,5 +20,1

● Кошти міського бюджету, в т. ч. : 83,9 92,6 +8,7

додатковий обсяг до медичної субвенції 60,0 67,7 +7,7

комунальні послуги та енергоносії 23,9 24,9 +1,0

● Субвенції з державного бюджету, в т. ч. : 252,5 262,4 + 9,9

медична субвенція 226,2 231,7 +5,5

Заходи з 

енергозбереження

Видатки на розвиток установ та закладів (спеціальний фонд)

Придбання 

обладнання

Капітальний 

ремонт
Реконструкція та 

будівництво

1,0 4,3
14,6 11,0

31,9

2017 ∑ 65,8 2018 ∑ 55,6

49,0

1,2 8,4

● Додаткова дотація з державного бюджету

● Субвенції з обласного та інших рівнів бюджету

- 0,4 +0,4

- 1,1 +1,1

49,0



Виконання бюджету м. Суми за 2018 рік

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2017-2018 рр., млн. грн.

Всього 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

2017 2018 +/-
960,6 1 100,8 +140,2

876,8 972,1 95,3
583,5 687,1 103,6

3,5 4,2 +0,7

80,3 124,5 +44,2
67,4 109,7 +42,3

- 21,0 +21,0

Заходи з 

енергозбереження

Видатки на розвиток соціального захисту та забезпечення 

(спеціальний фонд)

Придбання 

обладнання
Капітальний 

ремонт
Реконструкція та 

будівництво

0,4 1,10,3

2017 ∑ 3,8 2018 ∑ 22,8

21,1
1,2

0,3
1,9

0,3 -

Інші (грошова компенсація 
з придбання житла)

-



Виконання бюджету м. Суми за 2018 рік

Обсяг видатків на виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки», млн. грн.

Напрями використання коштів

2,2 +0,2
Крім того, видатки на утримання КУ «Центр обслуговування

учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції

та членів їх сімей» Сумської міської ради
2,4

Разом 8,6 34,0 +25,4

Передача іншої субвенції до обласного бюджету (пільговий проїзд) - 0,9 +0,9

Медичне забезпечення

Харчування та оздоровлення дітей учасників АТО

Надання пільг на житлово-комунальні послуги

Надання соціальних гарантій встановлених Сумською міською

радою

Надання матеріальної допомоги

Надання одноразової цільової матеріальної допомоги для

придбання житла

2017 2018 +/-

21,0 +21,0

2,4 3,4 +1,0

0,9 1,2 +0,3

0,3 0,5 +0,2

4,6 6,6 +2,0

0,4 0,4 -

-



Видатки на культурно-освітні заклади та заходи за 2017-2018 рр., млн. грн.

Всього видатки загального фонду, з них:

бібліотеки

46,2

+/-20182017

● На утримання закладів, в т. ч. :

● Проведення заходів, в т. ч.:

54,5 +8,3
43,6 49,8 +6,2
26,0

культурно-мистецькі заходи

інші (КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді», КУ «Агенція

промоції Суми», Централізована бухгалтерія відділу культури та

туризму СМР

культурно-промоційні заходи

2,6 4,7 +2,1

14,4 16,1 +1,7

+0,8

Виконання бюджету м. Суми за 2018 рік

школи естетичного виховання 29,7 +3,7

3,2 4,0

культурно-освітні заходи
1,6
0,7
0,3 1,2 +0,9

0,9 +0,2
2,6 +1,0

Заходи з 

енергозбереження

Видатки на розвиток установ та закладів (спеціальний фонд)

Капітальний 

ремонт

Реконструкція та 

будівництво

1,0

2017 ∑ 16,0 2018 ∑ 10,8

Придбання 

обладнання

1,2 1,42,5 6,810,5
1,61,8



Видатки на «Фізичну культуру і спорт» за 2017-2018 рр., млн. грн.

Всього видатки загального фонду, з них:
2017 2018 +/-

26,5

Виконання бюджету м. Суми за 2018 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» СМР
● На виплату стипендій та премій міського голови м. Суми                      

(30 талановитим спортсменам та видатним спортивним тренерам,                    

які працюють з дітьми та молоддю)

33,2 +6,7

2,6 2,4 -0,2

13,3 17,1 +3,8

10,3 13,2 +2,9
6,2 8,1 +1,9

2,8

1,3

0,3 0,5 +0,2

1,5 +0,2

3,6 +0,8

Реконструкція приміщень і 

споруд

11,5 4,0

Капітальний ремонт 

приміщень 

2,3

Придбання обладнання

0,5 0,7 -

Видатки на розвиток установ та закладів (спеціальний фонд)

2017 ∑ 12,0 2018 ∑ 7,0



Динаміка видатків на житлово-комунальне господарство за 2017-2018 рр., млн. грн.

Виконання бюджету м. Суми за 2018 рік

469,4
482,3

144,7

193,3

324,7
289,0

2017 2018

Всього видатків

Загальний фонд

Спеціальний фонд

+ 12,9

- 35,7

+ 48,6



Структура видатків на житлово-комунальне господарство за 2017-2018 рр., млн. грн.

Виконання бюджету м. Суми за 2018 рік

+17,5 %

2017 2018 +/-

63,4

Всього видатків, з них :

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Організація благоустрою населених пунктів

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

Фінансова підтримка комунальним підприємствам

Виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні
житлові будинки та ліфти

Впровадження засобів обліку витрат води та теплової енергії

Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств

Капітальний ремонт житлового фонду та ліфтів

469,4 482,3 +12,9

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного                

господарства

64,3 -0,9

38,3 0,2 -38,1

43,9 51,1 +7,2

0,5 2,1 +1,6

1,5 0,1 -1,4

0,5 6,0 +5,5

19,6 14,3 -5,3

296,8 338,0 +41,2

4,0 7,1 +3,1



Виконання бюджету м. Суми за 2018 рік

Структура видатків на водопровідно-каналізаційне господарство за 2017-2018 рр., млн. грн.

Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР

Поповнення статутного капіталу КП «Міськводоканал» СМР

Поточний, капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних

мереж

Будівництво, реконструкція водопровідно-каналізаційних

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

Інші види робіт

Всього видатків, з них :

2017 2018 +/-

43,9 51,1 +7,2

4,8 16,8 +12,0

14,5 -14,5-

0,1 0,8 +0,7

24,3 +8,7

Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій 3,2 + 3,2-

0,2 +0,30,5

33,0



Динаміка видатків на розвиток та утримання міського транспорту за 2017-2018 рр., млн.грн.

Виконання бюджету м. Суми за 2018 рік

99,6

111,9

52,1

39,9

47,5

72,0

2017

2018 Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

Всього

+24,5

-12,2

+12,3
Загальний фонд



Структура видатків на розвиток та утримання міського транспорту за 2017-2018 рр., млн. грн.

Виконання бюджету м. Суми за 2018 рік

+17,5 %

2017 2018 +/-

Всього видатків, з них : 99,6 111,9 +12,3

Відшкодування різниці між встановленими та економічно-

обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення

пасажирів КП СМР «Електроавтотранс»
9,0 +9,5

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих

категорій громадян КП СМР «Електроавтотранс»

Поповнення статутного капіталу КП СМР «Електроавтотранс»

Фінансова підтримка КП СМР «Електроавтотранс»

Будівництво та ремонт тролейбусних ліній

Обстеження пасажиропотоку, коригування схеми руху

транспорту

40,4 +12,8

46,1 -17,2

3,9 - 3,9

0,1 +11,0

0,1 +0,1

18,5

53,2

28,9

-

11,1

0,2



ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, 

ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

smr.gov.ua

finance.sumy.ua


