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УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

сьоме демократичне скликання 
( чотирнадцята сесія) 

        
РІШЕННЯ 

 
від 01 червня 2017 року  № 293-ХІV/17 
м.  Коломия 
 
Про виконання районного 
бюджету за І квартал 2017  року 
 

За І квартал 2017 рік до районного бюджету надійшло доходів 
загального та спеціального фондів, з урахуванням міжбюджетних трансфертів,  
в сумі 210908709  грн. 45 коп., що складає 30,7 відс. до  річного  плану, із 
внесеними змінами.   

Із загальної суми надходжень,  власні та закріплені доходи загального 
фонду  складають  8075309 грн. 71 коп.,  або 24,7 відс. до річного  плану.  

Основним бюджетоутворюючим платежем дохідної частини загального  
фонду районного бюджету  є податок на доходи фізичних осіб, частка якого 
складає 98,9  відс. від усіх надходжень. За I квартал  поточного року  надійшло 
цього податку  в сумі 7984003 грн. 13 коп.,  при плані  6100000 грн., що 
складає 130,9  відс. до плану (+ 1884003 грн. 13 коп.). В порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року поступлення податку на доходи 
фізичних осіб  зросли на 213,2 відс.  ( + 4239200  грн.).     
           Доходів спеціального фонду надійшло (без урахування  міжбюджетних 
трансфертів)  3374551 грн. 79 коп., що у 5 разів більше до уточненого  річного 
плану.  Основну питому вагу у складі доходів спеціального фонду займають 
власні надходження бюджетних установ, обсяг яких склав 3374388 грн. 99 
коп.,  або 72,1 відсотка.   
          Впродовж І кварталу 2017 року Коломийський районний бюджет 
отримав з бюджетів інших рівнів міжбюджетних трансфертів на загальну суму 
– 198027752 грн. 95 коп., з них:  
 –  базової  дотації  –   7497800 грн.; 
 – додаткової дотації з державного бюджету   на здійснення переданих з 
державного  бюджету видатків  з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я  – 7468368 грн.; 
 –  субвенції на утримання об’єктів спільного користування  – 1904200 
грн.; 
 –  субвенції з державного бюджету  на виплату різних видів допомог   –  
45009518 грн., 
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 –  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на   надання 
пільг та  житлових субсидій населенню  на оплату електроенергії, природного 
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття  –   88107373 грн. 90  коп.;  
 –  субвенції з  державного бюджету на  надання пільг та субсидій 
населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива  – 
345736 грн.; 
 – освітньої субвенції  з державного бюджету  місцевим бюджетам – 
18857700  грн.; 
 – медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  –  
27829136  грн.; 
 – субвенції з державного  бюджету на виплату державної допомоги  на 
дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 
прийомним батькам – 65708 грн. 64 коп.; 
          –  субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 
виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних  голів – 200 грн.; 
  – іншої субвенції  з місцевих бюджетів  – 942012 грн. 41 копійка. 
          Видатки  районного бюджету по загальному  та спеціальному фондах  
за звітний період склали 210838659 грн. 37 коп., або 30,5 відс. до уточненого 
плану на рік (690364314 грн. 18  коп.), в тому числі: 

– по загальному фонду – 207281331  грн. 68 коп., або  30,5 відс. до  
плану із урахуванням внесених змін (680182560 грн. 56 коп.);  
– по спеціальному фонду – 3212327 грн. 69 коп., або 48,1 відс. до 
уточненого плану на рік (6684379грн. 62  коп.).  

 Витрати загального фонду районного бюджету мають соціальне 
спрямування і  займають 96,1  відс. у видатках загального фонду. Зокрема, на 
освіту використано  27369084  грн.  31 коп. (13,2  відс.), охорону здоров’я –  
31846555 грн. 34 коп. (15,4  відс.),  соціальний захист з урахуванням субвенцій 
з державного бюджету – 135910665 грн. 15 коп. (65,5 відс.), культуру –  
3077116 грн. 01 коп. (1,5 відс.), фізичну культуру та спорт – 1019851  грн. 44  
коп.  (0,5  відс.). 
 Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду  
займають захищені видатки, які у першому кварталі  2017 році склали 
200463434  грн.  89  коп. (96,7 відс.), з них: видатки на виплату заробітної 
плати – 51056555 грн. 24 коп. (25,4 відс.), оплату за спожиті тепло - 
енергоносії –  7272987 грн. 35 коп. (3,6 відс.), видатки на медикаменти та 
продукти харчування –  873030 грн. 17  коп. (0,4 відс.), видатки соціального 
забезпечення – 133823282 грн. 13 коп. (66,7 відс.), інші захищені видатки 
бюджету –  7437580 грн.  (3,7 відс.). 

Впродовж   першого  кварталу 2017 року  розподіл коштів  резервного 
фонду районного бюджету не здійснювався.   

Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи  
наведене, районна рада 
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     вирішила: 
        1. Інформацію  щодо виконання районного бюджету за  І квартал 2017  
року  взяти до  відома. 

2. Затвердити:   
– звіт про виконання районного бюджету за  І квартал 2017  згідно з 
додатком. 
 
 
 
 
Голова районної ради              Роман Дячук 


