
 

Звіт 

про роботу фінансового управління Івано-

Франківської міської ради 

за 2020 рік 

 

Основним показником роботи фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради є виконання бюджету.  

Станом на 31.12.2020 року до бюджету Івано-Франківської 

територіальної громади надійшло власних доходів 1 932,1 млн.грн., що в 

порівнянні з 2019 роком більше на 102,6 млн.грн., в тому числі: 

- загальний фонд – надійщло 1 797,7 млн.грн., або ріст до минулого року 

становить +124, 6 млн.грн., 

- спеціальний фонд – надійшло 134,4 млн.грн., що в порівнянні з 2019 

роком менше на 22, 0 млн.грн., в основному, за рахунок зменшення власних 

надходжень бюджетних установ на 34,5 млн.грн. 

По основних платежах надходження наступне: 

- податок на доходи фізичних осіб – фактично надійшло 1 218,2 млн.грн., 

або ріст до минулого року становить +106,8 млн.грн., 

- плата за землю – надходження становить 96, 5 млн.грн., що на 6,4 

млн.грн. більше в порівнянні з минулим роком., 

- єдиний податок – надходження становить 269,2 млн.грн., що на 11,1 

млн.грн. більше в порівнянні з минулим роком. 

Рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 

20.02.2020 р. №234 затверджено Заходи щодо наповнення бюджету міста, 

дотримання режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-

бюджетної дисципліни на 2020 рік, де визначено відповідні органи і 

управління, які повинні забезпечувати справляння (стягнення) платежів до 

бюджету та погашення недоїмки.  

За рахунок здійснення відповідних заходів (не заповнення вакантних 

посад, за рахунок надання відпусток без збереження заробітної плат і т.д) 

економія коштів складає 5,0 млн.грн 

За рахунок активізації роботи з ліквідації заборгованості зі сплати 

податків та зборів станом на 01.12.2020 року забезпечено додаткові 

надходження: 

по податку на доходи фізичних осіб за рахунок: 

-  детінізації трудових відносин та легалізації заробітної плати, тощо – 0,4 

млн.грн.; 

- погашення податкового боргу –  1,8 млн.грн.. 

по платі за землю з юридичних та фізичних осіб за рахунок: 

- контрольно-перевірочної  роботи  та застосування  штрафних  санкцій – 



0,2 млн.грн.;                      

- погашення податкового боргу –  6,8 млн.грн. 

 

Видатки місцевого бюджету у звітному періоді фінансувалися у межах 

надходження доходів.  В першу чергу проводилося фінансування видатків на 

захищені та першочергові статті, в тому числі: на оплату праці працівників 

бюджетних установ, нарахувань на заробітну плату, оплату за енергоносії, 

продукти харчування, медикаменти та перев’язувальні матеріали, трансферти 

населенню та місцевим бюджетам.  

Станом на 31.12.2020 року профінансовано заробітну плату працівникам, 

які утримуються за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної 

громади. Крім того, забезпечено виплату в повному обсязі стипендій учням 

ПТУ, пільгових медикаментів,  матеріальних допомог, які передбачені в 

бюджеті. 

Оперативно здійснювалось фінансування на заходи протидії пандемії  на 

суму 31,9 млн.грн. 

У 2020 році з бюджету виділено кошти на закупівлю 10 автобусів 

«Богдан» на суму – 46,5 млн.грн 

Спрямовувались кошти на облаштування міського комунального 

транспорту «валідаторами». 

Протягом року своєчасно, у визначені терміни, здійснено викуп облігацій 

місцевої позики на суму 100,0 млн.грн. та погашення кредиту НЕФКО в сумі  

4,7 млн.грн. 

Здійснено фінансування видатків на розвиток соціально-економічної  та 

інженерно-транспортної інфраструктури міської територіальної громади, з 

урахуванням субвенцій з державного та обласного бюджетів та інших 

надходжень,  на суму 427,1 млн.грн. 

 

За 2020 рік фінансовим управлінням в межах своєї компетенції  

підготовлено: 

- проекти та винесено на розгляд засідань виконавчого комітету — 80 

рішення, на розгляд сесії міської ради – 35 рішення. Крім того, підготовлено 15 

розпоряджень міського голови. 

 Зроблено 3461 довідку змін до планів асигнувань бюджету, а також 1936 

розпоряджень на фінансування. 

Для забезпечення наповнення бюджету та правильності використання 

бюджетних коштів фінансовим управлінням протягом  2020 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 2020 року отримано, опрацьовано і 

надано відповідну інформацію на 70 запити згідно Закону України “Про доступ 

до публічної інформації”. 

Крім того, надано 12 публікацій в газету “Західний кур’єр” та подано 45 

інформації в розділ «Бюджет» на веб-сайт міста. 

 

 

 

 

 


