Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 18.10.2017

№ 207

Про проект
« Про виконання бюджету
міста за 9 місяців 2017 року»
Заслухавши начальника фінансового відділу міської ради Ольгу Петровську та
обговоривши інформацію з даного питання, виконавчий комітет міської ради відзначає, що
за 9 місяців 2017 року надходження загального та спеціального фондів бюджету міста склали
101 147 362грн. З них міжбюджетні трансферти – 41 987 642грн. (субвенція з державного
бюджету –49 336 695грн., інша субвенція — 5 426 799грн.). Надходження доходів
загального фонду (без врахування трансфертів) склали 44 721 674., або 103,3 %. планових
показників за 9 місяців 43 279 592 грн.).
Значну питому вагу в складі доходів займає податок на доходи фізичних осіб –
81,8%., якого надійшло 36 569 804грн., або 103,8 %. до планових показників за 9 місяців
(35 241 473грн.). До спеціального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів)
надійшло 1 662 193грн., що складає 134,5%. планових показників звітного періоду без
урахування змін до кошторисних призначень по власних надходженнях бюджетних установ
(1 236 035грн.).
Видаткова частина міського бюджету з врахуванням субвенцій склала за 9 місяців
поточного року 100 493 772 грн., або 72,7% до затвердженого плану на рік, в тому числі по
загальному фонду – 93 107 054грн. (75%.), спеціальному –7 386 718 грн. (52,3%).
У загальній сумі видатків загального фонду значну частину займають соціальні
видатки – 86,07 %, з яких 17,6% припадає на охорону здоров'я (16 347 200),освіту – 28,3 %
(26 328 491грн),соціальний захист та соціальне забезпечення 27,5 % (25 564 354грн.),
культуру – 4,4 % (4 093 775грн.). Забезпечено фінансування усіх розпорядників коштів
міського бюджету по захищених статтях та першочергових видатках.
Протягом 9 місяців 2017 року з резервного фонду міського бюджету виділено коштів
у сумі 100 000 грн. для ліквідації наслідків стихії , що мала місце у м.Бурштин 18-19 березня
2017 року та ліквідації наслідків стихії у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст. №2, що мала місце у
м.Бурштин 21 травня 2017 року. Враховуючи вищенаведене, виконавчий комітет міської
ради вирішив:
1. Інформацію начальника фінансового відділу Бурштинської міської ради
(О.Петровська) щодо виконання бюджету міста за 9 місяців 2017 року взяти до відома.
2. Направити на затвердження міською радою звіт про виконання бюджету міста за 9
місяців 2017 року по доходах (додаток № 1), по видатках (додаток № 2), по використанню
коштів резервного фонду(додаток№3).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого спрвами виконавчого
комітету Світлану Видай.
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