
ПРОЕКТ

м.Бурштин

Про виконання міського бюджету 

за 2015 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію з даного питання, міська рада відзначає, що 

за 2015 рік надходження загального та спеціального фондів бюджету міста склали 

86166387грн. З них міжбюджетні трансферти -  47761227грн. (субвенції з державного 

бюджету -  45008907 грн., інші субвенції —2752320 грн.).

Надходження доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склали 

37141913 грн., або 101,6 відс. планових показників за 2015 рік (36560675 грн.).

Значну питому вагу в складі доходів займає податок на доходи фізичних осіб -  

83,8відс., якого надійшло 31139559 грн., або 101,5 відс. до планових показників за 2015 рік 

(30664412 грн. ).

До спеціального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) надійшло 

1263247грн., що складає 180,3 відс. планових показників звітного періоду без урахування 

змін до кошторисних призначень по власних надходженнях бюджетних установ 

(700537грн.).

Видаткова частина міського бюджету з врахуванням отриманих субвенцій за 2015 рік 

склала 88 122 802 грн., або 98,4 відс. до затвердженого плану на рік, в тому числі по 

загальному фонду -  80 167 784 грн. (99,9 відс.), спеціальному -  7 955 018 грн. (85,3 відс.).

У загальній сумі видатків загального фонду значну частину займають соціальні 

видатки -  78,5 відс., з яких 18,3 відс. припадає на охорону здоров'я (14 681 296 грн.), освіту 

-  25,0 відс. (20 050 099 грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення 23,0 відс. 

(18 440 316 грн.), культуру -  4,8 відс. (3 807 703 грн.).

Забезпечено фінансування усіх розпорядників коштів міського бюджету по 

захищених статтях та першочергових видатках.

На 1.01.2016 року заборгованість по заробітній платі, медикаментах, продуктах 

харчування та енергоносіях відсутня.

Протягом 2015 року з резервного фонду міського бюджету виділено коштів 

191 884грн.
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Враховуючи вищенаведене, міська рада

вирішила:

1. Інформацію фінансового відділу Бурштинської міської ради щодо виконання міського 

бюджету за 2015 рік взяти до відома.

2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік по доходах (додаток 

№1), по видатках (додаток № 2).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

бюджету та економічного розвитку (В.Рик).

Міський голова Роксолана Джура


