ПРОЄКТ

від 19.11.2020
м. Бурштин

№ 2272

Про виконання бюджету
міста за 9 місяців 2020 року
Заслухавши та обговоривши інформацію з даного питання, міська рада відзначає, що
за 9 місяців 2020 року надходження загального та спеціального фондів бюджету міста склали
90 639 969грн. З них міжбюджетні трансферти – 26 450 781грн. (субвенція з державного
бюджету – 21 144 800грн., субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 1215 566грн., інша субвенція з
місцевого бюджету —1 187 056грн, субвенція з місцевого бюджету на здійснення
природоохоронних заходів — 2 903 359 грн.).
Надходження доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склали
63093177 або 94,0 % планових показників 9 – ти місяців 67146265 грн.).
Значну питому вагу в складі доходів займає податок на доходи фізичних осіб – 80,1%,
якого надійшло 50573295грн., або 93,6% до планових показників 9 -ти місяців
(54056823грн.).
До спеціального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) надійшло
1096011грн., що складає 60,2 % планових показників звітного періоду без урахування змін
до кошторисних призначень по власних надходженнях бюджетних установ 1819340грн.).
Видаткова частина міського бюджету з врахуванням субвенцій за 9 місяців 2020 року
склала 89 538 636 грн., або 70,1% до затвердженого плану на рік, в тому числі по загальному
фонду –81 114 247грн. (72,2%.), спеціальному –8 424 389грн. (54,9%).
Станом

на

01.10.2020

року

зареєстровано

кредиторську

заборгованість

по

медикаментах в сумі 14 300 грн. , по розрахунках за енергоносії в сумі 32 261 грн., по
продуктах харчування 29 199грн.

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, керуючись ст. ст. 25,26 ЗУ « Про місцеве самоврядування
в Україні» міська рада вирішила:
вирішила:
1.

Інформацію

начальника

фінансового

відділу

Бурштинської

міської

ради

(О.Петровська) щодо виконання бюджету міста за 9 місяців 2020 року взяти до відома.
2.

Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 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___.

Міський голова

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

Перший заступник голови
міського голови
В. Гулик
______________________2020р.
Начальник
юридичного відділу
М. Михайлишин
______________________2020р.

Пояснювальна записка
до проєкту рішення «Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2020 року»
від ____________2020 року №_____

1. Фінансовий відділ Бурштинської міської ради.
2. Обгрунтування прийняття рішення.
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», частині 1 статті 78 статті 19 Бюджетного Кодексу України здійснення
загальної організації та управлінням виконання бюджету міста, координація
діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
3. Мета та завдання прийняття рішення.
Враховуючи стадії бюджетного процесу метою підготовки проєкту рішення
є затвердження звіту про виконання бюджету міста за 9 місяців 2020 року.
Завдання полягає у виконанні основних принципів організації бюджетної
діяльності фінансового контролю та оцінки ефективності використання
бюджетних коштів.
Забезпечення у процесі виконання бюджету міста за доходами. аналізу
доходів бюджету та відповідно до стадій виконання бюжету за видатками та
кредитуванням.
4. Стан нормативно- провової бази у даній сфері правового регулювання
Закон України «Промісцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс
України, рішення міської ради від 27 жовтня 2016 року № 02/19-16 «Про
Бюджетний регламент Бурштинської міської ради».
Доповідач: начальник фінансового відділу О. Петровська

Завідувач сектору
доходів і економічного аналізу
фінансового відділу

О. Ковальчук

