
 

Звіт 

про роботу фінансового управління Івано-

Франківської міської ради 

за І півріччя 2021 року 
 

Основним показником роботи фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради є виконання бюджету.  

Станом на 01.07.2021 року до бюджету Івано-Франківської 

територіальної громади надійшло власних доходів 1 472.8 млн.грн., що в 

порівнянні з 2020 роком більше на 273,5 млн.грн., в тому числі: 

- загальний фонд – надійщло 1 417,4 млн.грн., або ріст до минулого року 

становить +277,8 млн.грн., 

- спеціальний фонд – надійшло 55,4 млн.грн., що в порівнянні з 2020 

роком менше на 4,3 млн.грн., в основному, за рахунок зменшення коштів від 

відчуження майна, що перебуває у комунальній власності на 12,3 млн.грн. 

По основних платежах надходження наступне: 

- податок на доходи фізичних осіб – фактично надійшло 699,2 млн.грн., 

або ріст до минулого року становить +128,1 млн.грн., 

- плата за землю – надходження становить 71,7 млн.грн., що на 31,9 

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

- єдиний податок – надходження становить 177,3 млн.грн., що на 37,2 

млн.грн. більше в порівнянні з минулим роком. 

Розпорядженням міського голови від 29.03.2021 р. №137-р затверджено 

Заходи щодо наповнення бюджету міста, дотримання режиму економії 

бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2021 рік, 

де визначено відповідні органи і управління, які повинні забезпечувати 

справляння (стягнення) платежів до бюджету та погашення недоїмки.  

За рахунок активізації роботи з ліквідації заборгованості зі сплати 

податків та зборів станом на 01.07.2021 року забезпечено додаткові 

надходження: 

- детінізації трудових відносин та легалізації заробітної плати, тощо – 

147,5 тис.грн; 

- погашення податкового боргу – 13 395,3 тис.грн; 

- контрольно-перевірочної роботи та застосування штрафних санкцій 

1 923,3 тис.грн. 

Видатки 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.  



Бюджет Івано-Франківської міської громади з видатків виконано за І 

півріччя 2021 року в цілому на 38,5 відсотка до затвердженої суми на рік із 

врахування змін (затверджено із врахування змін 3 584,1 млн. грн., використано 

–  1 381, 0 млн. грн.), в т. ч.: 

- з видатків загального фонду з урахуванням субвенцій з державного 

бюджету забезпечено виконання на 46,7 відсотка до річного плану з 

урахуванням змін. При плані з урахуванням змін 2 488,1 млн. грн. використано 

1 144,2 млн. грн.; 

- з видатків спеціального фонду з урахуванням субвенцій з державного 

бюджету забезпечено виконання на 20,9 відсотка до річного плану з 

урахуванням змін. При плані з урахуванням змін 1 133,4 млн. грн., використано 

236,9 млн. грн.; 

- обсяг надання кредитів бюджету план з урахуванням змін – 12,1 млн. 

грн., за І півріччя 2021 року кредити не надавалися. Повернення кредитів 

становить 0,2 млн. грн. при плані 9,5 млн. грн.  

З бюджету за І півріччя 2021 р. вилучена в державний бюджет реверсна 

дотація в сумі 51, 6 млн. грн.  

Резервний фонд бюджет Івано-Франківської міської територіальної 

громади на 2021 рік затверджений з урахуванням внесених змін  в сумі 7,0 млн. 

грн., згідно прийнятих рішень виконавчого комітету розподілено коштів в сумі 

1,5 млн. грн., та відповідно до наданих документів станом на 01.07.2021 року 

використано коштів в сумі 1,4 млн. грн. 

В І півріччі 2021 року своєчасно, у визначені терміни, здійснено викуп 

облігацій місцевої позики на суму 100,0 млн. грн. та погашення кредиту 

НЕФКО в сумі 12,5 млн. грн. 

За І півріччя 2021 рік фінансовим управлінням в межах своєї компетенції  

підготовлено: 

- проєкти та винесено на розгляд засідань виконавчого комітету — 37 

рішення, на розгляд сесії міської ради – 13 рішення. Крім того, підготовлено 8 

розпоряджень міського голови. 

 Зроблено 1345 довідок змін до планів асигнувань бюджету, а також 725 

розпоряджень на фінансування. 

Фінансовим управлінням протягом І півріччя 2021 року отримано, 

опрацьовано і надано відповідну інформацію на 10 запити згідно Закону 

України “Про доступ до публічної інформації”. 

Крім того, надано 10публікацій в газету “Західний кур’єр” та подано 25 

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

 

 


