Інформація про виконання бюджетних програмам у
2017 році фінансовим управлінням виконавчого комітету Коростенської
міської ради
Фінансове управління являється самостійним управлінням виконкому
Коростенської міської ради, яке у 2017 році отримувало кошти із загального та
спеціального фондів міського бюджету відповідно до затвердженого паспорта
бюджетної програми КПК 7510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах, селищах, селах», та КПК 7519010 «Обслуговування боргу». Також
протягом звітного періоду виділялись кошти по КПК 7518800 Інші субвенції в
сумі 933303,93 грн., та КПК 7518370 Субвенція на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів в сумі 374982,00 грн.
Основними завданнями управління є: забезпечення реалізації бюджетної
політики на території міста, координація діяльності учасників бюджетного процесу
з питань виконання бюджету. Штатна чисельність працівників на кінець року
складає 13 штатних одиниць. Управління, як головний розпорядник бюджетних
коштів, здійснює свою діяльність в межах відповідних бюджетних програм:

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах».
Мета програми полягає у ефективному керівництві і управлінні у сфері бюджету та
фінансів у м. Коростені. Відповідно до рішення міської ради від 22.12.2016 № 482
«Про міський бюджет на 2017 рік», з міського бюджету виділено кошти у сумі
1953,3 тис. грн.,протягом 2017 року були проведені уточнення і загальна сума
виділених асигнувань становить 2164,9 тис. грн., які повністю освоєні.
Видатки по загальному фонду складають 2130,9 тис. грн., з них:
- заробітна плата з нарахуваннями (соціально-захищені видатки) на суму 2042,8
тис. грн.;
- поточні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю,
запасних частин до службового автомобіля, оплату послуг (крім комунальних),
відрядження, та інші видатки на суму 88,1 тис. грн.
Видатки за рахунок коштів спеціального фонду склали 34,0 тис. грн. та
спрямовані на:
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 34,0
тис. грн., у тому числі придбання кондиціонерів та багатофункціонального
пристрою.
«Обслуговування боргу». Мета програми:Здійснення видатків у 2017 році на
сплату зобов’язань по обслуговуванню кредитів міжнародної фінансової
організації Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) згідно
договорів від 25.10.2016 № ESС 11/15 для впровадження енергоефективних
технологій і заходів. Оплата відсотків за користування кредитними коштами, щодо
обслуговування та супроводження кредиту.
Відповідно до рішення міської ради від 22.12.2016 № 482 «Про міський бюджет на
2017 рік», з міського бюджету виділено кошти у сумі 120,0 тис. грн.,протягом 2017
року були проведені уточнення і загальна сума виділених асигнувань становить
16,3 тис. грн., які повністю освоєні.

