
 

Звіт про роботу фінансового управління 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради за 2019 рік 
 

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради здійснює 

реалізацію державної фінансової політики на території міста, складає і 

забезпечує виконання міського бюджету, підзвітне  і підконтрольне міській раді, 

підпорядковується у своїй діяльності виконавчому комітету міської ради та 

міському голові. 

Основним і важливим напрямком роботи управління є організація  

виконання місцевого бюджету за доходами і видатками. Разом з ГУ ДПС в Івано-

Франківській області, управлінням Державної казначейської служби в Україні у 

місті  Івано-Франківську, відповідними виконавчими органами Івано-

Франківської міської ради забезпечує надходження доходів до місцевого 

бюджету та ефективне використання бюджетних коштів. Протягом бюджетного 

періоду забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим 

бюджетним призначенням. 

За 2019 рік фінансовим управлінням в межах своєї компетенції  

підготовлено проєкти та винесено на розгляд засідань виконавчого комітету — 

124 рішення, на розгляд сесії міської ради – 43 рішення. Крім того, підготовлено 

15 розпоряджень міського голови. 

Для забезпечення наповнення бюджету та правильності використання 

бюджетних коштів фінансовим управлінням протягом  2019 року проведено 32 

перевірки, в тому числі: 

- складання та затвердження кошторисів; 

- законності надання пільг та правильності призначення субсидій та    

допомог; 

- пов’язані з наповненням дохідної частини бюджету; 

- щодо цільового використання бюджетних коштів; 

- використання коштів з Фонду на виконання звернень та доручень   

виборців; 

- інші. 

Фінансовим управлінням протягом 2019 року отримано, опрацьовано і 

надано відповідну інформацію на 55 запитів згідно Закону України “Про доступ 

до публічної інформації”. 

Крім того, надано 31 публікацію в газету «Західний кур’єр» та подано 48 

інформації в розділ «Бюджет» на вебсайт міста. 

Основним показником роботи фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради є виконання бюджету.  

Виконання бюджету міста Івано-Франківська за 2019 рік наступне: 

 

 

 

 



І. ДОХОДИ  

 

За 2019 рік міський бюджет в цілому по надходженнях загального та 

спеціального фонду виконано до річного плану на 92,9 відсотка (при плані на piк 

із врахуванням змін в сумі 3 048 566,2 тис.грн. фактично надійшло 2 833 404,4 

тис.грн., що на 31 173,9 тис.грн. більше, ніж у відповідному періоді минулого 

року).  

Загальний фонд із врахуванням трансфертів до уточнених річних планових 

показників виконано на 91,1 відсотка, при плані на рік з урахуванням змін в cумi 

2 919 408,9 тис.грн. фактично надійшло 2 660 478,6 тис.грн., що на 12 787,1 

тис.грн. більше від надходжень за вiдповiдний період минулого року. 

Спеціальний фонд із врахуванням трансфертів до річних планових 

показників виконано на 133,9 відсотка, при плані на рік із врахуванням змін в 

cумi 129 157,3 тис.грн. фактично надійшло 172 925,8 тис.грн., що на 18 386,8 

тис.грн. більше від надходжень минулого року. 

Субвенцій з Державного, обласного та інших бюджетів надійшло 

1 003 905,2 тис.грн., при плані на рік з урахуванням змін 1 010 054,0  тис.грн., що 

становить 99,4 відсотка.  

 

ІІ. ВИДАТКИ 

 

Місцевий бюджет за 2019 рік виконано на 77,6 відсотка до річного плану з 

урахуванням змін (3 781 989,6 тис. грн.). Використання становить 2 934 189,9 

тис. грн., в тому числі: 

- з видатків загального фонду з урахуванням субвенцій з державного 

бюджету забезпечено виконання на 89,4 відсотка до річного плану з урахуванням 

змін. При плані з урахуванням змін 2 463 682,1 тис. грн. використано 2 201 324,6  

тис. грн.; 

- з видатків спеціального фонду з урахуванням субвенцій з державного 

бюджету забезпечено виконання на 55,6 відсотка до річного плану з урахуванням 

змін. При плані з урахуванням змін 1 317 350,5 тис. грн., використано 732 445,0 

тис. грн.; 

- обсяг надання кредитів з міського бюджету план з урахуванням змін – 

9 371,0 тис. грн., в тому числі: За 2019 рік надано кредитів на суму 878,3 тис. грн. 

Повернення кредитів становить 458,0 тис. грн. при плані 8 414,0 тис. грн.  

     З місцевого бюджету  за 2019 р. вилучена в державний бюджет реверсна 

дотація в сумі 72 666,2 тис. грн.  

Резервний фонд місцевого бюджету на 2019 рік затверджений з 

урахуванням внесених змін  в сумі 1 863,4 тис. грн., згідно прийнятих рішень 

виконавчого комітету розподілено коштів в сумі 1 863,4 тис. грн., та відповідно 

до наданих документів станом на 01.01.2020 року профінансовано коштів в сумі 

1 855,1 тис. грн., кошти освоєні в повному обсязі. 


