
Публічна інформація про бюджет  

фінансового управління Обухівської міської ради за 2017 рік 
 

 

Фінансове управління Обухівської міської ради є головним розпорядником коштів 

міського бюджету за програмою КПКВКМБ 7510180 «Керівництво і  управління у 

відповідній сфері у містах республіканського, Автономної Республіки Крим та 

обласного значення»  

 

Аналітична інформація про бюджет на 2017 рік 

На виконання програм у міському бюджеті на 2017 рік було передбачено 1 924,2 

тис.грн, у тому числі по загальному фонду – 1 914,4 тис. грн., по спеціальному фонду –

9,8 тис.грн. 

Затверджена гранична чисельність штатних працівників в кількості 12,5 одиниць. 

 

Виконання бюджету за загальним фондом 

У межах планових асигнувань загального фонду структура видатків складається з: 

- заробітної плати з нарахуваннями на оплату праці; 

- оплата енергоносіїв та комунальних послуг; 

    - інші поточні видатки (придбання бензину та меблів, канцелярського приладдя, паперу 

офісного, оплату телекомунікаційних послуг, поточного ремонту комп'ютерної техніки та 

заправку картриджів, передплату періодичних видань, оплата послуги з обслуговування 

програмного забезпечення, страхування транспортного засобу тощо).  

Касове виконання загального фонду міського бюджету становить 1 898,1 тис. грн. 

(або майже 99 % від плану).  

Призначення міського бюджету на оплату праці працівників забезпечили виплату 

заробітної плати в повному обсязі. 

 

Виконання бюджету за спеціальним фондом 

Видатки спеціального фонду затверджені в обсязі 9,8 тис.грн.  

Касові видатки склали 6,91 тис.грн., а саме - капітальні витрати за рахунок інших 

коштів спеціального фонду бюджету розвитку, які були спрямовані на придбання 

основних засобів для покращення матеріально-технічного оснащення установи. 

 

Фінансовим управлінням Обухівської міської ради у звітному 2017 році 

забезпечено взяття фінансових зобов’язань виключно в межах затверджених бюджетних 

асигнувань. Кредиторська заборгованість відсутня. 

Аналіз виконання результативних показників свідчить про забезпечення 

виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в 

обов’язковому обсязі відповідно до головної мети їх діяльності, стратегічної цілі та 

затвердженого паспорта бюджетної програми. 

Публічне представлення інформації щодо виконання фінансовим управлінням 

Обухівської міської ради бюджету за 2017 рік відбулося 

16 березня 2018 року о 10-00 у конференц-залі адміністративної будівлі Обухівської 

міської ради .  
 

 

Начальник фінансового управління  

Обухівської міської ради               Н. І. Медвідчук 
 


