
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

 

Від  17 липня 2015 року                                                 №01/59-15                                                                                                          

м. Бурштин 

 

Про виконання міського бюджету  

за І півріччя 2015 року 

 

 

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

що за І півріччя 2015 року надходження загального та спеціального фондів бюджету міста  

склали 40 552,9 тис.грн. З них міжбюджетні трансферти – 22 488,2 тис.грн. ( субвенції з 

державного бюджету – 20 952,6 тис.грн., інші субвенції —   1 535,6 тис.грн.).  

Надходження доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склали 

17 479,8 тис.грн., або 121,7 відс. планових показників  І півріччя  ( 14 366,4 тис. грн.). 

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

85,5 відс., якого надійшло 14 954,3 тис.грн., або 117,3 відс. до  планових показників  І  

півріччя  (12 749,6 тис.грн.). 

 До спеціального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) надійшло 

585,0  тис.грн., що складає  111,5 відс. планових показників звітного періоду (524,6 

тис.грн.). 

Видаткова частина міського бюджету з врахуванням отриманих субвенцій склала 

за І півріччя поточного року склала 41131,3 тис. грн., або 46,9 відс. до затвердженого 

плану на рік, в тому числі по загальному фонду – 37044,0 тис. грн. (47,2 відс.), 

спеціальному –  4087,3 тис. грн. (44,2 відс.). 

У загальній сумі видатків значну частину займають соціальні видатки – 77,7 відс., 

з яких 16,4 відс. припадає на охорону здоров'я (6059,0тис. грн.), освіту – 26,4 відс. 

(9789,9тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення 24,1 відс. (8937,0 тис. 

грн.), культуру – 4,2 відс. (1543,2 тис. грн.). 

Забезпечено фінансування усіх розпорядників коштів міського бюджету по 

захищених статтях та першочергових видатках. 

На 1.07.2015 року заборгованість по заробітній платі, термін якої не настав, 

становила за червень місяць 1952,3 тис. грн. 

Протягом 6 місяців 2015 року з резервного фонду міського бюджету виділено 

коштів 188,7 тис. грн., з яких профінансовано 183,6 тис. грн. Враховуючи  рекомендації 

комісії з питань бюджету та економічного розвитку міська рада  

 

вирішила: 

 

1. Інформацію фінансового відділу Бурштинської міської ради щодо виконання 

міського бюджету за І півріччя 2015 року взяти до відома. 



2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2015 року (додаток 

№ 1), по видатках (додаток № 2). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань бюджету та економічного розвитку (М.Коцур). 

 

 

 

       Міський голова        Петро Курляк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Додаток  № 2 

  до рішення  

  сесіїї  міської ради 

  від 17 липня  2015 року 

Виконання видаткової частини міського бюджету  за  

 І півріччя 2015 року 

   тис. грн. 

Назва 

функцій 
Найменування видатків 

Затверджено на 

2015 рік з 

врахуванням змін  

Виконано 

Загальний фонд 

10000 Державне управління 6465,5 3010,1 

70000 Освіта 20719,5 11564,4 

80000 Охорона здоров”я 14994,3 6989,3 

90000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 22177,2 8956,9 

100000 Житлово-комунальне господарство 
2534,9 1041,6 

110000 Культура і мистецтво 3463,9 1712,4 

120000 Засоби масової інформації 276,4 112,7 

130000 Фізична культура і спорт 172 71,5 

170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок 791,4 140,3 

200000 Цільові фонди 
43,5 3,3 

250000 Інші видатки 387 344,7 

    
    

Разом видатків загального фонду 72025,6 33947,2 

  Інша субвенція 28,7 3,7 

  Реверсна дотація 5851,1 2925,6 

  Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи 

ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного 

користування 

470,1 117,5 

  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного та культурного 

розвитку регіонів 

60 50 

        

Всього видатків загального фонду 78435,5 37044 

Спеціальний фонд 

10000 Державне управління 

565,7 564,3 

70000 Освіта 
87,7 76,7 

80000 Охорона здоров”я 
99 0 

100000 Житлово-комунальне господарство 
125 15 

110000 Культура і мистецтво 
311,9 23,9 

120000 Засоби масової інформації 15 14,4 

150000 Будівництво 
1397,6 366 

170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок 
284,9 219,8 

200200 Охорона і раціональне використання земель 

203,1 0 

240000 Цільові фонди 
4406,8 1337,3 

250403 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у 
попередні роки 983,7 909,6 

  Видатки бюджетних установ і організацій за рахунок власних 
надходжень 759,4 560,3 

Разом видатків спеціального фонду 
9239,8 4087,3 

Всього видатків загального і спеціального фонду 87675,3 41131,3 

Секретар ради                                                                                       К.Соронович 

 


