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Про виконання бюджету 

міста за 2020 рік 

 

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

за 2020 рік надходження загального та спеціального фондів бюджету міста склали  

120503303 грн. З них міжбюджетні трансферти 34979963 грн. (субвенція з державного 

бюджету – 28088600 грн., субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 3332300 грн., інша субвенція з 

місцевого бюджету —1538951 грн, субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів — 2020112 грн.).  

Надходження доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склали 

83691441грн. або 97,6 % планових показників 2020року(85733736 грн.). 

Значну питому вагу в складі доходів займає податок на доходи фізичних осіб – 79,4%, 

якого надійшло 66500242 грн., або 96,8% до планових показників 2020 року (68695678 грн.). 

 До спеціального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) надійшло 

1831900 грн., що складає 75,8 % планових показників звітного періоду без урахування змін 

до кошторисних призначень по власних надходженнях бюджетних установ 2416000 грн.). 

Видаткова частина міського бюджету з врахуванням субвенцій за 2020 рік склала 

122361248грн., або 94,9% до затвердженого плану на рік, в тому числі по загальному фонду 

– 110813700 грн. (97,4%.), спеціальному –11547548 грн.(75,6%). 

За 2020 рік в повному обсязі забезпечено кошторисними призначеннями на виплату 

заробітної плати нарахованої за січень-грудень, на оплату за спожиті енергоносії, 

медикаменти та продукти харчування та інші захищені статті. Станом на 01.01.2021 року 



зареєстровано кредиторську заборгованість по захищеним видаткам в сумі 875318 грн., в 

тому числі продукти харчування 211881 грн., медикаменти 690 грн., енергоносії 583380 грн., 

інші виплати населенню 79367 грн. 

За  2020 рік з резервного фонду виділено 181516 грн. Ліквідація наслідків стихії 23-24 

лютого 2020 року в м.Бурштин на ремонт покрівель багатоквартирних житлових будинків, з яких 

103871 грн. використано. 

Враховуючи вищенаведене, міська рада 

вирішила: 

1.  Інформацію фінансового відділу Бурштинської міської ради щодо виконання бюджету 

міста за 2020 рік взяти до відома. 

2.  Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 2020 рік по доходах (додаток № 1), по 

видатках (додаток № 2), про використання коштів, виділених з резервного фонду бюджету 

міста (додаток №3). 

3.  Зняти з контролю виконані рішення міської ради: 

 від 11.12.2020 року № 01/2-20 «Про внесення змін до бюджету міста Бурштин на 

2020 рік»; 

 від 11.12.2020 року № 02/2-20 «Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2020 

року»; 

 від 23.12.2020 року № 01/3-20 «Про внесення змін до сільського бюджету 

Бовшівської сільської ради на 2020 рік»; 

 від 23.12.2020 року № 02/3-20 «Про внесення змін до сільського бюджету 

Дем’янівської сільської ради на 2020 рік»; 

 від 23.12.2020року № 03/3-20 «Про внесення змін до сільського бюджету 

Задністрянської сільської ради на 2020 рік»; 

 від 23.12.2020 року № 04/3-20 «Про внесення змін до сільського бюджету 

Коростовичівської сільської ради на 2020 рік»; 

 від 23.12.2020 року № 05/3-20 «Про внесення змін до сільського бюджету 

Насташинської сільської ради на 2020 рік»; 

 від 23.12.2020року №06/3-20 «Про внесення змін до сільського бюджету 

Озерянської сільської ради на 2020 рік»; 

 від 23.12.2020 року № 07/3-20 «Про внесення змін до сільського бюджету 

Сарниківської сільської ради на 2020 рік»; 

 від 23.12.2020 року № 08/3-20 «Про внесення змін до сільського бюджету 

Юнашківської сільської ради на 2020 рік»; 

 від 23.12.2020 року № 09/3-20 «Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік». 

 

 

   Міський голова                                             Василь Андрієшин 

 


