Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 22.09.2017

№ 177

Про проект
«Про виконання бюджету
міста за І півріччя 2017 року»
Заслухавши в.о.начальника фінансового відділу міської ради О.Тіцьку та
обговоривши інформацію з даного питання, виконавчий комітет міської рада відзначає, що за
І півріччя 2017 року надходження загального та спеціального фондів бюджету міста склали
69607688 грн. З них міжбюджетні трансферти –39297208 грн. (субвенція з державного
бюджету – 35685809 грн., інша субвенція — 3611399грн.).
Надходження доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склали
29211296 грн., або 52,8%. планових показників І –го півріччя (55341953 грн.).
Значну питому вагу в складі доходів займає податок на доходи фізичних осіб –
80,5%., якого надійшло 23506823 грн., або 104,8%. до планових показників І – го півріччя
(22438992грн.).
До спеціального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) надійшло
29211295грн., що складає 105,4 відс. планових показників звітного періоду без урахування
змін до кошторисних призначень по власних надходженнях бюджетних установ
(27712529грн.).
Видаткова частина міського бюджету з врахуванням субвенції за І півріччя поточного
року склала 67084794 грн., або 50%. до затвердженого плану на рік, в тому числі по
загальному фонду – 64821680 грн. (53,5%), спеціальному 2263114грн. 17,3%).
У загальній сумі видатків значну частину займають соціальні видатки – 85,6 %., з
яких 16,3% припадає на охорону здоров'я ( 10559400 грн.), освіту –30,1 % (19478416 грн.),
соціальний захист та соціальне забезпечення 27,3% (17711608 грн.), культуру –4,8 %
(3106477грн.).
Забезпечено фінансування усіх розпорядників коштів міського бюджету по
захищених статтях та першочергових видатках.
Протягом 1 півріччя 2017 року з резервного фонду міського бюджету виділено коштів
у сумі 80796 грн. для ліквідації наслідків стихії , що мала місце у м.Бурштин 18-19 березня
2017 року.
Враховуючи вищенаведене, виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Інформацію в.о.начальника фінансового відділу міської ради (О.Тіцька) щодо виконання
бюджету міста за І півріччя 2017 року взяти до відома.
2. Направити на затвердження міською радою звіт про виконання бюджету міста за І півріччя
2017 року по доходах (додаток № 1), по видатках (додаток № 2), по використанню коштів
резервного фонду(додаток № 3).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого
комітету Світлану Видай.
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