
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від  29 травня 2015 р.                                                                № 02/54-15                                                                                                 

м. Бурштин 

 

Про виконання бюджету 

міста за І квартал 2015 року 

 

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

що за І – й квартал 2015 року надходження загального та спеціального фондів бюджету 

міста  склали 17673,1 тис.грн. З них міжбюджетні трансферти – 9177,7 тис.грн.         

( субвенції з державного бюджету – 8998,2 тис.грн., інші субвенції —  179,5 тис.грн.).  

Надходження доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склали 

8226,3 тис.грн., або 115,3 відс. планових показників  І –го кварталу (7137 тис. грн.). 

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

87,2 відс., якого надійшло 7170,1 тис.грн., або 113,3 відс. до  планових показників  І – го 

кварталу (6330,7 тис.грн.). 

 До спеціального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) надійшло 

269,0  тис.грн., що складає 73,9відс. планових показників звітного періоду (363,8 

тис.грн.). 

Невиконання планових завдань І кварталу по надходженнях коштів від 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського призначення  в сумі 

203,1 тис.грн.   

Видаткова частина міського бюджету з врахуванням субвенції склала за І квартал 

поточного року 17496,2 тис.рн., або 20,4 відс. до затвердженого плану на рік, в тому 

числі по загальному фонду – 14089,4 тис. грн. (19,7 відс.), спеціальному –  1895,3 тис. 

грн. (24,1 відс.). 

У загальній сумі видатків значну частину займають соціальні видатки – 81,1 відс., 

з яких 19,9 відс. припадає на охорону здоров'я (3101,0 тис. грн.), освіту – 26,9 відс. 

(4196,7 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення 23,7 відс. (3701,3 тис. 

грн.), культуру – 4,2 відс. (661,5 тис. грн.). 

Керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

врахувавши пропозиції комісії з питань бюджету та економічного розвитку, міська рада  

 

вирішила: 

1. Інформацію фінансового відділу Бурштинської міської ради щодо виконання 

бюджету міста за І квартал 2015 року взяти до відома. 

2. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за І квартал 2015 року по доходах 

(додаток № 1), по видатках (додаток № 2). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника фінансового відділу  

міської ради О.Петровську та   постійну комісію міської ради з питань бюджету та 

економічного розвитку (М.Коцур). 

 

 

       Міський голова        Петро Курляк  

 



 

 


