
 
УКРАЇНА 

БРОШНІВ-ОСАДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Івано-Франківської області 

 

Восьма сесія сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від  03.08. 2018 р.  № 236 -8/2018 

селище Брошнів-Осада  

 

Про виконання селищного 

бюджету об’єднаної 

територіальної громади  

за І півріччя 2018 року 

 

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

громади надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів в сумі 34855087 грн. , що складає 110,07% до 

уточненого плану на 1 півріччя. 

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 17450827 

грн., з яких: 

– базова дотація – 153000 грн.; 

– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 9273700 грн.; 

– медична субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 3992500 грн.; 

-інфраструктурна субвенція з державної бюджету місцевим бюджетам - 

399000 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 – 1374900 грн. 

-субвенція на Нову школу - 117727 грн. 

Доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

надійшло 16743822 грн., що складає 121,58 % до уточненого плану на 1 півріччя.  

Основну питому вагу у складі доходів загального фонду селищного 

бюджету об’єднаної територіальної громади складає: 

податок на доходи фізичних осіб, частка якого займає 130,81% запланованих 

надходжень. За І півріччя 2018 року надходження цього податку склали 11360942 

грн. при плані 8685081 грн. 

плата за землю 1719759 грн.  (100,4 %); 

єдиний податок 1982879 грн. (96,51 %); 

акцизного податку 776508 грн. (108,53 %). 



Доходів спеціального фонду надійшло 660438 грн при плані 442000 грн., 

з них: 

- екологічний податок 120829 грн., при плані 76000 грн., 

- кошти з продажу землі в сумі 152131 грн., 

- власні надходження по спец.коштах (батьківська плата) 387478 грн. 

      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; 

- зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО «Світанок» - 300000,00 грн.; 

- зміцнення матеріально-технічної бази Брошнів-Осадського Народного дому  - 

50000,00грн.; 

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

Видатки селищного бюджету об’єднаної територіальної громади по 

загальному та спеціальному фондах за звітний період склали 28628906 грн., в 

тому числі: 

– по загальному фонду – 26155866 грн, 

– по спеціальному фонду – 2473041 грн.  

Зокрема, на освіту використано -11275878 грн,  

                на дошкільну освіту   -  3443326 грн, 

                культуру – 29065492 грн, 

                на управління -1251309 грн, 

                на медицину - 3308576 гр., 

                благоустрій  -1014303 грн., 

                соціальні виплати - 149500 грн, 

                транспорт (дороги) -157123 грн. 

Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду 

займають захищені видатки, які за І квартал 2018 року склали 9120520,56 грн, з 

них: 

- видатки на виплату заробітної плати – 14407576 грн, 

- оплату за спожиті тепло - енергоносії – 2297800 грн, 

- видатки на медикаменти та продукти харчування – 340500 грн,          

- видатки соціального забезпечення – 163750 грн. 

Керуючись статтями  24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 

 

     ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію щодо виконання селищного бюджету об’єднаної  

територіальної громади за І півріччя 2018 року взяти до відома. 

 

Брошнів-Осадський селищний голова                                Назарій Іванів  
 


