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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від  26 квітня 2018 року                                                                           № 32 

 

 

Про підсумки виконання бюджету  

об’єднаної територіальної громади 

за 1квартал  2018 року  

 

 

Аналіз виконання бюджету по Брошнів-Осадській селищній раді 

об’єднаної територіальної громади за 1 квартал 2018 року свідчить про те, що 

фінансове забезпечення здійснюється у відповідності до бюджетних 

призначень, передбачених рішенням 2 сесії сьомого скликання від 25.12.2017 р. 

№ 49-2/2017  «Про селищний бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік». 

За І квартал 2018 року до селищного бюджету об’єднаної територіальної 

громади надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів в сумі 13914092,08 грн,, що складає 113,05 % до 

уточненого плану на 1 квартал. 

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 6116500,00 

грн., з яких: 

– базова дотація – 76500,00 грн.; 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –  

3477600,00 грн.; 

– медична субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 

1996300,00 грн.; 

– додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я 

за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 566100,00 грн. 

 

 

 

До загального фонду місцевого бюджету за 1 квартал  2018 року надійшло 

7796750,08 грн. доходів, що становить 125,93% до плану, затвердженого 



Брошнів-Осадською селищною радою об’єднаної територіальної громади на 1 

квартал   2018 року. 

Основними джерелами, за рахунок яких формується загальний фонд 

бюджету  громади залишаються  податок на доходи фізичних осіб, єдиний 

податок, плата за землю. 

В 1 кварталі 2018 року планові показники всіх видів надходжень 

виконано, зокрема: 

- податку з доходів фізичних осіб - 5167504,67 грн. (118,38%),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-  плати  за землю - 861935,74 грн. (115%), 

-  єдиного податку - 671000,00 грн.  (181,34%), 

-  акцизного податку – 366872,25 грн. (104,52%).  

До спеціального фонду у 1 кварталі 2018 року надійшло власних 

надходжень 69417,47 грн. при плані 26000,00 грн. 

Основними джерелами, за рахунок яких формується спеціальний фонд 

бюджету  громади є екологічний податок. 

Доходи спеціального фонду включають: 

1)Екологічний податок- 69417,47грн. 

 До селищного бюджету надійшла субвенція з обласного бюджету в сумі 

1790000,00 грн., а саме: 

   - придбання спецтранспорту та обладнання для збору та перевезення 

побутових відходів на території Брошнів-Осадської ОТГ 1200000,00 грн.; 

   - на зміцнення матеріально-технічної бази дит.садка «Світанок» 

300000,00грн.; 

   - на зміцнення матеріально-технічної бази Брошнів-Осадського Народного 

Дому   50000,00грн.; 

  - капітальний ремонт Брошнів-Осадського ліцею  240000,00 грн.  

Фінансування з селищного бюджету здійснювалось з урахуванням 

фактичної потреби та відповідно до асигнувань, передбачених розписом 

селищного бюджету за звітний період. 

Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання селищного 

бюджету за 1 квартал 2018 року, керуючись пунктом 4 статті 80 Бюджетного 

кодексу України та статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет селищної ради об'єднаної територіальної громади 

 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію про виконання селищного бюджету за 1 квартал 2018 року 

(додається) взяти до уваги. 

2. Фінансовому відділу дане рішення винести на розгляд і затвердження 

чергової сесії селищної ради. 

 

Брошнів-Осадський селищний голова                                Назарій Іванів 
 


