УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 23 вересня 2016 року

№ 02/17 - 16

м. Бурштин
Про роботу фінансового відділу
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
плану роботи Бурштинської міської ради на 2016 рік затвердженого рішенням міської ради
від 28.01.2016 р. № 05/06-16, розглянувши інформацію фінансового відділу, міська рада
вирішила:
1.

Звіт про роботу фінансового відділу Бурштинської міської ради за І півріччя

2016 року взяти до відома.
2.

Роботу фінансового відділу Бурштинської міської ради визнати такою, що відповідає

вимогам чинного законодавства України.
3.

Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії міської ради з

питань бюджету та економічного розвитку (В.Рик).

Міський голова

Роксолана Джура

Звіт про роботу фінансового відділу Бурштинської міської ради
за І півріччя 2016 року
Фiнансовий відділ підпорядковується Бурштинській міській раді та Департаменту
фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації.
Відділ є юридичною особою, має самостiйний баланс, реєстрацiйнi рахунки в
управлінні Державного казначейства, печатку, ідентифікаційний код.
Структура фінансового відділу затверджена рішенням сесії міської ради від
17.12.2014р. №01/48-14 у складі двох секторів: бюджетного сектору, сектору доходів та
економічного аналізу.
У штатному розписі відділу налічується 6 штатних одиниць, фактично зайнято 6
посад, в тому числі посадових осіб місцевого самоврядування. До 3-х років мають стаж
роботи 2 спеціалісти, від 10-ти до 20-ти років - 2 спеціалісти, від 20-ти до 35-ти років -2
спеціалісти. Всі мають вищу економічну освіту.
Відділ працює в єдиній для всієї фінансової системи України автоматизованій системі
«Місцеві бюджети».
Завдання та функції фінансового відділу визначені статтею 76 Бюджетного кодексу
України та положенням про відділ:
1) організація, проведення і координація роботи, пов'язаної iз складанням проекту
мiсцевого

бюджету та формуванням постійного розпису доходiв i видаткiв

бюджету,

забезпечення його виконання;
2) прогнозування виконання бюджету за доходами та видатками, проведення аналiзу
доходiв бюджету в цілому та по кожному джерелу окремо;
3) забезпечення протягом бюджетного перiоду вiдповiдності розпису бюджету
затвердженим призначенням та фінансування видатків бюджету згідно із затвердженими
кошторисами;
4) підготовка пропозицiй щодо фiнансового забезпечення заходiв програми соцiальноекономiчного розвитку міста, пропозицій щодо внесення змiн до розпису бюджету.
5) здiйснення контролю за дотриманням установами, органiзацiями і пiдприємствами
бюджетного законодавства при використання ними бюджетних коштiв,

контроль за

ефективним витрачанням бюджетних коштів;
6) аналіз зведених квартальних та річних звітів про виконання бюджету по доходах і
видатках;
7) iнформування мiської ради про стан виконання бюджету за кожний звiтний перiод;
8) цільове і оперативне використання субвенцій з державного бюджету;

9) розгляд

у межах своєї компетенцiї звернень громадян, пiдприємств, установ i

органiзацiй;
10) здiйснення iнших функцiй, пов'язаних з виконанням покладених на відділ завдань.
В межах визначених функцій та завдань фінансовим відділом протягом І півріччя
поточного року виконані основні роботи:
- складено звіт про виконання бюджету міста за 2015 рік та квартальні звіти з
додатками, розшифровками та пояснювальними записками про виконання бюджету міста за І
квартал 2016р., за І півріччя 2016 року.;
- проведена експертиза кошторисів бюджетних установ на 2016 рік та аналіз
розрахунків до кошторисів;
- проведено експертизу бюджету на 2016 рік в Департаменті фінансів ОДА та здано
затверджений бюджет з додатками, розшифровками, пояснювальною запискою, мережею та
штатами бюджетних установ ;
- сформовано 2 проекти бюджету міста на 2017-2019 роки по дохідній частині міста
від 05.04.15 р., 20.05.16 р.
- для планування прогнозних надходжень бюджету збирались і опрацьовувались дані
Галицького відділення Калуської ОДПІ ГУ ДФС в Івано -Франківській області, міського
земельно-екологічного відділу. Такаж враховані основні напрями бюджетної політики на
2017 рік (розпорядження КМУ від 24.06.2016 року №478-р)
- постійно проводився аналіз використання бюджетних коштів і забезпеченості
видатків бюджету, уточнення бюджету міста та кошторисів установ: у 2016 році введено в
програму "Місцеві бюджети" 59 постійних кошторисів, планів асигнувань і зведень
показників спецфонду. Перевірено та введено в програму "Місцеві бюджети" 106 довідок
про зміни річного розпису бюджету та зміни до помісячного плану асигнувань ;
- постійно надавалась практична та методична допомога працівникам бюджетних
установ з питань складання, уточнення та виконання кошторисів видатків ;
- підготовлено 11 проектів рішень сесій міської ради з питань затвердження та
виконання бюджету, внесення змін до його показників
-10 розпоряджень міського голови про виділення коштів з резервного фонду,надання
субвенцій Державному та сільським бюджетам;
- готувались відповідні матеріали на засідання постійних депутатських комісій;

- щоденно проводився розподіл

коштів міського бюджету та готувались

розпорядження на фінансування видатків;
- для обліку коштів місцевого бюджету в Державному казначействі відкрито 70
дохідних рахунків , 13 котлових рахунків та 5 видаткових рахунків;
- оброблено, зареєстровано та відправлено до УДКСУ 109 висновків ДПІ в Галицькому
районі по поверненню доходів міського бюджету;
Протягом І піріччя 2016 року працівниками відділу опрацьовано 138 листів, що
надійшли з департаманту фінансів , 107 листів з виконкому міської ради, На виконання
робочих планів секторів відділу завдань Департаменту фінансів, з метою підготовки звітів та
інформацій, а також на виконання розпоряджень ОДА та виконкому підготовлено за 6
місяців 304 інформацій., в тому числі: 12-щорічних, 26 - щоквартальних, 152-щомісячних, 36
щодекадних , 27 - щотижневих та 51 - разових, позапланових інформацій, які не були
включені до квартальних планів, але виконувались протягом вказаного періоду.
На протязі січня - червня 2016 року надано відповідь на 3 депутатських запити
Відповідно до вимог стаття 22 Бюджетного кодексу України забезпечено:
1.

ведення бухгалтерського обліку виконання кошторису видатків

фінансового відділу, складання та оформлення звітів до фондів.
2.

Ведення бухгалтерського обліку виконання місцевого бюджету міста та

аналітичного обліку міжбюджетних трансфертів.
Надавались пітвердженя про плату за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Щоквартально готувались плани роботи секторів фінансового відділу та звіти про їх
виконання.
Для збільшення надходжень до бюджету міста фінансовим відділом розроблені
та затверджені заходи щодо наповнення міського бюджету, дотримання жорсткого режиму
економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2017 рік в
результаті виконання яких за рік заплановано отримати зростання доходів на зменшення
обсягу незабезпеченості бюджетних установ по заробітній платі і енергоносіях.
Для забезпечення виконання планових показників дохідної частини бюджету:
1. Здійснювався щоденний моніторинг надходжень до бюджету.
2. Готувались щомісячні зведення про виконання планових показників та аналіз
виконання планових показників в розрізі кожного джерела надходжень,
аналізувались причини невиконання планових показників по доходах

З метою забезпечення виконання планових показників дохідної частини бюджету у
2017 році і майбутніх періодах:
.Проведений детальний аналіз рішення сесії Бурштинської міської ради
-від 30.12.2010 № 011/03-10 "Про встановлення місцевих податків і зборів на території
Бурштинської міської ради»,
-від 26.01.2015 № 02/49-15 "Про встановлення на території м. Бурштин та с. Вигівка
податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. податку на піакцизні товари ,
транспортного податку та пільг на сплату земельного податку.»,
-

від 29.05.2015 № 29.9/54-15 «Про затвердження Положення по встановленню ставок

земельного податку по Бурштинській міській раді на 2016 рік»,
-від 08.05.2015 № 21.12/53-15 "Про внесення зміни в рішення сесії від 26.01.2015 №
02/49-15 «Про встановлення на території м. Бурштин та с. Вигівка податку не нерухоме
майно відмінне від земельної ділянки, податку на підакцизні товари, транспортного податку
та пільг на сплату земельного податку» , після чого з метою правового регулювання
господарських і адміністративних відносин між громадянами, суб’єктами господарювання,
органами місцевого самоврядування та фіскальними органами, розроблено проект
регуляторного акту - рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території
м.Бурштин та села Вигівка», яке набере чинності з 01.01.2017 р.
Відповідно до вимог стаття 28 Бюджетного кодексу України забезпечено публікацію
інформації про міський бюджет, в тому числі рішень про місцевий бюджет та квартальних
звітів про його виконання в засобах масової інформації.
Слід зазначити, що за І півріччя 2016 році в повному обсязі виплачена заробітна плата
працівникам бюджетних установ, у повному обсязі здійснено фінансування захищених
статей видатків: медикаментів, харчування, енергоносіїв.

Начальник фінансового відділу

Ольга Петровська

