
Звіт 

про роботу департаменту фінансів Вінницької міської ради 

за 2016 рік 
 

Відповідно до Бюджетного кодексу України департамент фінансів міської 

ради відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, 

виконання міського бюджету, контролю за витрачанням коштів 

розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з 

управлінням коштами міського бюджету. 

У своїй діяльності департамент фінансів міської ради керується 

Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом 

України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами 

Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів 

України, Міністерства фінансів України, департаменту фінансів 

облдержадміністрації, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями 

голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішеннями 

виконкому міської ради, а також Положенням про департамент фінансів та 

забезпечує їх виконання в межах компетенції. 

В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених 

функціональними повноваженнями, робота департаменту фінансів міської ради 

ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, 

цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування 

соціально захищених статей видатків. 

Основним завданням департаменту фінансів є організація роботи по 

складанню і виконанню міського бюджету  відповідно до вимог Бюджетного 

кодексу України та чинного законодавства. 

В 2016 році посадовими особами департаменту фінансів проведена 

наступна робота: 
 

1. Складання проекту міського бюджету на 2017 рік: 
 

 затверджена та доведена головним розпорядникам коштів інструкція з 

підготовки бюджетних запитів; 

 забезпечено проведення 4-х засідань робочої групи з питань формування 

проекту рішення міської ради про міський бюджет на 2017 рік, на яких 

розглянуто 40 звернень депутатів міської ради з питань бюджету; 

 проведено аналіз бюджетних запитів 15-ти головних розпорядників 

коштів та розрахунків до них, підготовлені пропозиції щодо включення 

відповідних видатків до проекту міського бюджету; 

 підготовлено рішення виконавчого комітету та рішення міської ради 

щодо проекту міського бюджету на 2017 рік, до яких додаються:  

 пояснювальна записка; 

 прогноз показників бюджету по за основними видами доходів, видатків 

та фінансування на наступні два бюджетні періоди; 

 показники видатків, які необхідні на наступні бюджетні періоди для 

завершення проектів, що враховані в проекті бюджету; 

 перелік інвестиційних програм на 2017 рік та на 2018-2019 роки; 
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 звіт про виконання бюджету за 11 місяців 2016 року; 

 діаграми; 

 проект рішення міської ради про міський розміщено на веб-сайті міської 

ради; 

 підготовлені необхідні матеріали та 13.12.2016р. проведені громадські 

слухання по проекту бюджету на 2017 рік. Рекомендації громадських слухань 

опубліковані у «Вінницькій газеті» від 16.12.2016р. за №101-102 (3301-3302) та 

розміщені на офіційному сайті міської ради; 

 рішення міської ради про міський бюджет на 2017 опубліковано у 

«Вінницькій газеті» та розміщено на веб-сайті міської ради. 

 

2. Робота по виконанню бюджету на 2016 рік: 
 

 підготовлено та доведено до головних розпорядників коштів 159 лімітних 

довідок про бюджетні призначення; 

 складено річний та помісячний розписи доходів і видатків загального та 

спеціального фондів міського бюджету та направлено розпис в УДКС у 

м.Вінниці Вінницької області;   

 підготовлено та доведено до головних розпорядників коштів 15 витягів з 

річного та помісячного розписів видатків міського бюджету; 

 перевірено 423 кошториси бюджетних установ; 

 перевірено 13 додаткових бюджетних запитів; 

 протягом року за зверненнями головних розпорядників коштів вносились 

зміни до річного та помісячного розпису бюджету, для чого виписано та 

зареєстровано 4738 довідок, в тому числі: 

- по доходах – 970 

- по видатках – 3768;                                                            

 проводилось фінансування видатків міського бюджету, для чого 

протягом року виписано 2223 розпорядження:                                             

 здійснювався постійний облік: 

- планових призначень та надходжень до доходів міського бюджету; 

- планових призначень та фінансування головних розпорядників коштів 

з щомісячним підведенням підсумків; 

  проводилась аналітична робота по бюджету: 

 аналіз стану виконання бюджету по доходах – 3847 аналітичних 

довідок, в тому числі: 

- щоденні 3 шт., за рік – 753 аналітичних довідок; 

- щотижневі – 5 шт, за рік – 1255 аналітичних довідок; 

- щомісячні – 8 шт., за рік – 1835 аналітичні довідки; 

- щоквартальні   за рік – 4 аналітичні довідки;  

 щомісячна інформація щодо стану виконання бюджету по видатках - 

60 аналітичних довідок, в тому числі: 

- оперативна інформація про кредиторську заборгованість – 12; 

- оперативна інформація по касових видатках в розрізі установ – 12; 

- аналіз фінансування видатків наростаючим підсумком – 12; 

- аналіз залишків на рахунках бюджетних установ – 12; 
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- інформація про виконання бюджету за результатом місячного та 

квартального звітів - 12; 

 щомісячний аналіз потреби в коштах та стану розрахунків за спожиті 

енергоносіїв бюджетними установами в розрізі 4-х видів енергоносіїв; 

 аналіз потреби в коштах та здійснення фінансування на виплату 

заробітної плати по 16 головних розпорядниках коштів (двічі на місяць); 

 постійний аналіз залишків бюджетних коштів на рахунках бюджетних 

установ та 16 головних розпорядників коштів. Повернення коштів до 

бюджету в разі їх тривалого невикористання; 

 щоденний аналіз фінансування видатків бюджету – 251 таблиця в рік; 

 щомісячне зведення потреби в коштах для фінансування – 12 таблиць в 

рік;  

 щомісячний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості 

міського бюджету – 12 таблиць в рік; 

 постійний аналіз зареєстрованих та неоплачених фінансових 

зобов’язань та залишків на рахунках бюджетних установ. 

 щотижнево проводився аналіз  тимчасово вільних коштів загального та 

спеціального фондів міського бюджету та здійснювалося перерахування 

тимчасово вільних коштів на депозитний рахунок, відкритий в Відділенні 

220/01 Вінницької обласної дирекції АБ «Укргазбанк». 

Від розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального 

фондів міського бюджету на депозитному  рахунку банку до загального фонду 

бюджету залучено 34577,875 тис. грн. 

 велика увага приділялась публічності використання коштів міського 

бюджету: 

 проведено публічне представлення інформації про використання 

коштів міського бюджету за 2015 рік; 

 рішення міської ради про звіт щодо виконання міського бюджету за 

2015  рік, І квартал, І півріччя та 9 місяців 2016 року опубліковані у 

«Вінницькій газеті» та розміщені на офіційному веб-сайті міської ради;  

 на офіційному веб-сайті міської ради щотижнево та щомісячно 

оновлювалась аналітична  інформація   з питань виконання міського 

бюджету по   доходах   та   видатках  (діаграми, таблиці). 

 

3. Інформація про виконання міського бюджету за 2016 рік. 
 

Дохідна частина міського бюджету за 2016 рік виконана на 110,8 

відсотків до уточненого плану року, сума надходжень склала 2993357,2 тис.грн.  

До загального фонду надійшло 2809074,9 тис.грн. або 108,3 відсотки до 

уточненого плану на рік, з них: 

 надходження по власних та закріплених доходах загального фонду 

бюджету міста за 2016 рік склали 1416182,0 тис.грн., що складає 119,7 

відсотки до уточненого плану на рік; 

  сума трансфертів, яка надійшла з державного та обласного бюджетів, 

склала 1392892,9 тис.грн. або 98,7 відсотків до уточненого плану на рік. 
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До спеціального фонду надійшло 184282,3 тис.грн. або 173,3 відсотка 

від уточненого плану на рік.  

Надходження до міського бюджету за 2016 рік порівняно з 2015 роком 

збільшились на 744240,2 тис.грн. або на 33,1 відсотки, в тому числі: по власних 

та закріплених доходах загального фонду надходження збільшились на 

536791,1 тис.грн. або в 1,6 рази, по трансфертах загального фонду з державного 

та обласного бюджетів збільшились на 161607,5 тис.грн. або на 13,1 відсотки, а 

по спеціальному фонду збільшились на 45841,6 тис.грн. або на 33,1 відсотки.  

Основними доходними джерелами наповнення загального фонду 

міського бюджету залишаються: 

 податок та збір на доходи фізичних осіб – 54,3 відсотки до 

загального обсягу власних і закріплених доходів; 

 єдиний податок – 16,6 відсотків; 

 плата за землю – 11,7 відсотків; 

 акцизний податок – 11,0 відсотків. 

До бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету за 2016 рік 

надійшло 50028,8 тис.грн., що на 2719,9 тис.грн. або на 5,7 відсотків більше 

уточненого плану 2016 року.  

Загальна сума офіційних трансфертів, які отримані протягом 2016 року з 

інших бюджетів до загального фонду міського бюджету, склала 

1392892,9тис.грн., що становить 49,6 відсотків в загальній сумі доходів 

загального фонду міського бюджету, в тому числі: 

 дотації – 14074,2 тис.грн. 

 субвенції з державного бюджету – 1376293,0 тис.грн.  

 субвенції з обласного бюджету – 2525,7 тис.грн.  

Сума трансфертів порівняно з відповідним періодом минулого року 

зросла на 161607,5 тис.грн. або на 13,1 відсотки.  

Офіційні трансферти з інших бюджетів за 2016 рік до спеціального 

фонду міського бюджету надійшли у сумі 952,0 тис.грн.  

За 2016 рік від повернення кредитів, наданих для кредитування молодих 

сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) та 

придбання житла, до спеціального фонду бюджету надійшло 71,4 тис.грн. 

Кошти бюджету використано в сумі 2839095,8 тис.грн. або 100,9 

відсотка до уточненого плану на рік, в тому числі по загальному фонду - в сумі 

2142232,7 тис.грн. або на 98,4 відсотка до уточненого плану на рік, по 

спеціальному фонду – 696863,1 тис.грн. або 109,3 відсотка від уточненого 

плану на рік, що в цілому на 31,7 відсотків більше, ніж за 2015 рік, в тому числі 

по загальному фонду – на 22,3 відсотка, по спеціальному фонду – на 72,4 

відсотка. 

Протягом 2016 року видаткова частина міського бюджету, як і в 

попередні роки, зберегла свою соціальну спрямованість. 

В першу чергу кошти бюджету направлялись на фінансування 

захищених статей. На ці видатки направлено 1862145,4 тис.грн. або 86,9 

відсотка видатків загального фонду, з них на виплату заробітної плати 

працівникам бюджетних установ – 729197,3 тис.грн., що складає 37,3 відсотка 

від власних і закріплених доходів, стабілізаційної дотації та освітньої і 
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медичної субвенцій з державного бюджету, на оплату енергоносіїв і 

комунальних послуг, які спожиті бюджетними закладами  - 119930,0 тис.грн.,  

на інші захищені статті видатків – 1013018,1тис.грн., що відповідає потребі в 

коштах на зазначені цілі, наданої головними розпорядниками коштів.  

Станом на 01.01.2017р. кредиторської заборгованості по зазначених 

видатках, які фінансуються за рахунок доходів міського бюджету,  освітньої та 

медичної субвенцій, відсутня. 

Із загальної суми видатків загального фонду 873262,3 тис.грн. або 40,8 

відсотка направлено на соціальний захист і соціальне забезпечення, що на 

250467,3тис.грн. або 40,2 відсотка більше, ніж за 2015 рік. 

Установи освіти освоїли 583048,7 тис.грн. або 27,2 відсотків видатків 

загального фонду, що на 140037,0 тис.грн. або 31,6 відсотків більше, ніж у 

минулому році. 

На охорону здоров’я направлено 263122,9 тис.грн. або 12,3 відсотка 

видатків загального фонду, що на 5972,1 тис.грн. або 2,3 відсотка більше 

видатків за 2015 рік. 

Житлово-комунальне господарство отримало 108093,5 тис.грн. або 5,0 

відсотків видатків загального фонду, що на 35612,5 тис.грн. або 24,8 відсотка 

менше видатків за 2015 рік. 

По галузі «Культура і мистецтво» освоєно 44629,0 тис.грн. або 2,1 

відсотка видатків загального фонду, що на 4086,9 тис.грн. або 10,1 відсотків 

більше, ніж за 2015 рік. 

На фізичну культуру і спорт направлено 21611,2 тис.грн. або 1,0 

відсоток видатків загального фонду, що на 4588,5 тис.грн. або 27,0 відсотка 

більше, ніж у минулому році. 

На утримання міського транспорту направлено 81933,5 тис.грн. або 3,8 

відсотка видатків загального фонду, що на 4228,8 тис.грн. або 4,9 відсотка 

менше, ніж за 2015 рік.  

На видатки бюджету розвитку в 2016 році направлено 570385,5тис.грн., 

що складає 98,7 відсотка від уточненого плану на рік (577691,4 тис.грн.) і на 

234186,1 тис.грн. або 69,7 відсотки більше порівняно з минулим роком 

(фактичне виконання 2015 року – 336199,4 тис.грн.). 

 

4. Виконання іншої роботи: 

 підготовлені аналітичні матеріали, пояснювальна записка та плани по 

мережі, штатах і контингентах та успішно пройдена експертиза міського 

бюджету та здані зведені планові показники міського бюджету на 2016 рік в 

Департаменті фінансів ОДА; 

 протягом 2016 року працівниками департаменту підготовлено: 

- 75 рішень виконавчого комітету міської ради; 

- 41 рішення міської ради; 

- 15 розпоряджень міського голови; 

 з метою оновлення  кредитного рейтингу м.Вінниці  і рейтингу 

інвестиційної привабливості м.Вінниці департаментом фінансів спільно з 

іншими департаментами міської ради підготовлені та направлені рейтинговим 

агентствам ТОВ «ІВІ-Рейтинг» та ТОВ «Кредит-Рейтинг» матеріали за 
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результатами фінансово-господарської діяльності міста за 2015 рік та І півріччя 

2016 року. За результатами їх розгляду: 

- рейтинговим комітетом рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» 

місту Вінниці визначено та підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг 

інвестиційного рівня uaA-  за Національною рейтинговою шкалою з прогнозом  

«стабільний» та рейтинг інвестиційної привабливості міста рівня  uaINV4+ 

(високий рівень); 

- рейтинговим комітетом рейтингового агентства «ІВІ-Рейтинг» місту 

Вінниці підвищено довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня 

uaA-  за Національною рейтинговою шкалою з прогнозом  «позитивний» (було 

uaВВВ з прогнозом «стабільний») та підтверджено рейтинг інвестиційної 

привабливості міста рівня  inv A; 

 перевірено 1188 проектів рішень виконавчого комітету, 263 проектів 

рішень міської ради та 137 проектів розпоряджень міського голови, які 

підготовлені департаментами міської ради та подані департаменту фінансів для 

візування; 

 взято участь у 42 засіданнях  комісій та робочих груп; 

 розглянуто 10229 звернень громадян, установ, організацій і підприємств, 

з них: за зверненнями народних депутатів України - 5, за зверненнями 

депутатів обласної ради – 1, за зверненнями депутатів міської ради - 8, 

відповідей на запити на публічну інформацію, які надійшли від громадян, 

установ  та громадських організацій - 43;  

 підготовлено від імені міської ради та виконавчого комітету 19 листів на 

адресу Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України та галузевих 

міністерств з окремих питань формування та виконання бюджету; 

 протягом року проводився аналіз матеріалів за результатами проведених 

ревізій та перевірок Державною фінансовою інспекцією у Вінницькій області 

установ та організацій, які отримують кошти з міського бюджету, та 

підприємств комунальної власності (підготовлено інформацію на аналітичну 

довідку Державної фінансової інспекції у Вінницькій області  від 18.02.2016 

року №02-02-25-15/805 про результати контрольно-ревізійної роботи в 2015 

році  та 3 інформації на виконання розпорядження  Вінницької обласної 

державної адміністрації від 07.04.2016р. №213 щодо стану фінансово-

бюджетної дисципліни установ та організацій, які отримують кошти з міського 

бюджету за 2016 рік та за І - ІІІ квартали 2016 року). Узагальнена інформація за 

результатами ревізій виносилась на розгляд виконавчого комітету міської ради 

в складі питання про звіт щодо виконання міського бюджету за відповідний 

період; 

 підготовлено 95 зведених реєстрів актів звірки для проведення 

розрахунків по погашенню заборгованості по пільгах і субсидіях населенню на 

житлово-комунальні послуги; 

 протягом року забезпечено підготовку та здачу по департаменту 

фінансів- як головному розпоряднику коштів: 

-  місячної, квартальної та річної фінансової та бюджетної звітності в 

УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області; 
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- податкової звітності Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області 

по виконанню кошторису на утримання департаменту фінансів та з кадрових 

питань; 

- статистичної звітності Головному управлінню статистики у 

Вінницькій області по виконанню кошторису на утримання департаменту 

фінансів та з кадрових питань; 

 підготовлено 40 наказів по департаменту фінансів, в тому числі: 

 з основної діяльності – 23; 

 по особовому складу – 3; 

 про надання відпусток – 5; 

 про відрядження працівників департаменту – 9; 

 протягом року працівниками департаменту фінансів підвищувалась 

кваліфікація: 

 керівник департаменту приймала участь в роботі конференцій, 

засідань та семінарів, які проводяться Асоціацією фінансистів України, 

Асоціацією міст України  та іншими організаціями. 

 працівники департаменту приймали  участь в роботі засідань та 

семінарів, круглих столів з питань фінансів та проходили підвищення 

кваліфікації.   

 в 2016 році в департаменті фінансів пройшли виробничу практику 4 

студента. 

 

 


