
 
Бурштинська міська рада                                                                                                                             

Івано-Франківської області                                                                                                 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29.04.2021                                                                                                                            №70 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
Про схвалення проєкту рішення ради 

«Про виконання бюджету  

Бурштинської міської територіальної  

громади за І квартал 2021 року» 

 

 

 Відповідно до ст.76 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Бурштинської міської 

ради вирішив: 

 

1.Схвалити проєкт рішення ради «Про виконання бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади за І квартал 2021 року» (додається). 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Ростислава Стасько та начальника фінансового відділу Ольгу Петровську 

 

 

 

 Міський голова                   Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СХВАЛЕНО: 

рішення виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

Від 29.04.2021 року  №70 

 

 

                                                                                                                                    ПРОЄКТ 

 
від                            №  

 м. Бурштин 

 

Про виконання бюджету 

Бурштинської міської 

територіальної громади 

за І квартал 2021 року 

 

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

за І-й квартал 2021 року надходження загального та спеціального фондів бюджету міської 

територіальної громади склали 62 982 027грн. З них міжбюджетні трансферти – 

12 316573грн. (субвенція з державного бюджету – 11 962 600грн., субвенція з місцевих 

бюджетів іншим місцевим бюджетам — 87 073грн., інші субвенція з місцевого бюджету — 

291 600 грн).  

Надходження доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склали 

28035941 або 96,8 % планових показників І – го кварталу 28969315 грн.). 

Значну питому вагу в складі доходів займає податок на доходи фізичних осіб – 68%, 

якого надійшло 19053977грн., або 94,5% до планових показників І -го кварталу 

(20170123грн.). 

 До спеціального фонду бюджету міської територіальної громади (без врахування 

трансфертів) надійшло 22 629 513грн., що складає 159,5 % планових показників звітного 

періоду без урахування змін до кошторисних призначень по власних надходженнях 

бюджетних установ 14190500грн.). 

Видаткова частина бюджету Бурштинської міської територіальної громади з 

врахуванням субвенцій за І квартал 2021 року склала 51 188 376 грн., або 20,1% до 

затвердженого плану на рік, в тому числі по загальному фонду –48 971 007грн. (26,7%.), 

спеціальному –2 217 369грн. (3,1%). 

На захищені статті видатків з загального фонду бюджету спрямовано 39 182 944 грн., 

що становить 80,0% загального обсягу видатків.  



Станом на 01.04.2021 року зареєстровано кредиторську заборгованість по оплаті за 

енергоносії на суму 268895грн. По оплаті праці працівників бюджетних установ , 

розрахунках за продукти харчування та медикаменти заборгованості немає. 

Враховуючи вищенаведене, міська рада вирішила: 

1. Інформацію начальника фінансового відділу Бурштинської міської ради 

(О.Петровська) щодо виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади за І 

квартал 2021 року взяти до відома. 

2. Затвердити звіт про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади за І квартал 2021 року по доходах (додаток № 1), по видатках (додаток № 2). 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови та 

постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально - 

економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва (Т.Сенчина). 

 

 

 

Міський голова                               Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


