ПРОЄКТ
від 20.07.2020
м. Бурштин

№ 2115

Про виконання бюджету
міста за І півріччя 2020 року
Заслухавши та обговоривши інформацію з даного питання, міська рада відзначає, що
за І півріччя 2020 року надходження загального та спеціального фондів бюджету міста
склали 65 846 015грн. З них міжбюджетні трансферти – 20 845 524грн. (субвенція з
державного бюджету – 17 216 800грн., субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 752 251грн., інша
субвенція з місцевого бюджету —681 967грн, субвенція з місцевого бюджету на здійснення
природоохоронних заходів — 2 194 506 грн.).
Надходження доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склали
44211780 або 98,4 % планових показників І – го півріччя 44949881 грн.).
Значну питому вагу в складі доходів займає податок на доходи фізичних осіб – 81,4%,
якого надійшло 36011980грн., або 99,0% до планових показників І -го півріччя
(36367983грн.).
До спеціального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) надійшло
788711грн., що складає 65,6 % планових показників звітного періоду без урахування змін до
кошторисних призначень по власних надходженнях бюджетних установ 1202640грн.).
Видаткова частина міського бюджету з врахуванням субвенцій за І півріччя 2020 року
склала 64 811 361 грн., або 51,8% до затвердженого плану на рік, в тому числі по загальному
фонду –58 051 813грн. (52,8%.), спеціальному –6 759 548грн. (16,9%).
Станом на 01.07.2020 року зареєстровано кредиторську заборгованість по оплаті праці
в сумі 471 547 грн. , по розрахунках за енергоносії в сумі 44 166 грн., по продуктах
харчування 42 737 грн.
З резервного фонду міського бюджету виділено 181 516 грн. для ліквідації наслідків
стихії 23-24 лютого 2020 року в м. Бурштин на ремонт покрівель багатоквартирних житлових
будинків. З них використано 103871 грн.

Враховуючи вищенаведене, міська рада вирішила:
вирішила:

1.

Інформацію

начальника

фінансового

відділу

Бурштинської

міської

ради

(О.Петровська) щодо виконання бюджету міста за І півріччя 2020 року взяти до відома.
2.

Затвердити звіт про виконання бюджету міста за І півріччя 2020 року по доходах

(додаток № 1), по видатках (додаток № 2),про використання коштів виділених з резервного
фонду (додаток № 3).
3.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з

питань бюджету та економічного розвитку(В.Рик).

Міський голова

Роксолана Джура

ПІДГОТУВАВ:
Фінансовий відділ
Бурштинської міської ради
О.Петровська
ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник голови
міського голови
В. Гулик
______________________2020р.
Юридичний відділ
міської ради
______________________2020р.

