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Про підсумки виконання доходної
та видаткової частини місцевих
бюджетів за І півріччя 2017 року
Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», рішення колегії районної державної адміністрації від
26 липня 2017 року №17 «Про підсумки виконання доходної та видаткової
частини місцевих бюджетів за І півріччя 2017 року».
У 2017 році зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування сконцентровані на послідовній роботі щодо
наповнення бюджетів усіх рівнів, виконання соціальних зобов’язань та
інвестиційних проектів, завдань та заходів, визначених програмами
економічного і соціального розвитку району.
За січень-червень 2017 року надходження податків і зборів, інших
платежів до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району
склали 45465,7 тис. грн. (147,1% до плану), порівняно із відповідним періодом
2016 року надходження зросли на 46,1% .
До загального фонду місцевих бюджетів надійшло доходів у сумі
42598,3 тис. грн., або 146,4% до запланованих місцевими радами показників,
виконання річного плану становить 52,3%. Районний бюджет за доходами
виконано на 155,3%.
Виконали та перевиконали заплановані місцевими радами обсяги
планових показників 23 місцевих бюджети. Не забезпечено належний рівень
виконання надходжень Бовтиською сільською радою (84,4%).
Приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів порівняно з
аналогічним періодом 2016 року склав у цілому по району 13176,8 тис. грн., або
44,8%.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло
728,9 тис. грн., що становить 120,1% до плану на 2017 рік.
Внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок) надійшло
3237,8 тис. грн. (115,5 до плану), або 7,6% від загального обсягу отриманих
доходів загального фонду. Не виконали заплановані показники на відповідний
період наступні місцеві бюджети: Єлизаветградківка (90,6%), Лісове (91,5%),
Букварка (57,4%), Веселе (88,5%), Красносілка (52,4%), Несваткове (80,6%),
Розумівка (відсутні надходження), Ставидла (70,5%).
Єдиного податку надійшло 6413,3 тис. грн., або 155,2% до плану на
січень-червень 2017 року, у порівнянні із відповідним періодом минулого року
надходження збільшились на 2666,7 тис. грн. (у співставних умовах). Частка
даного податку у загальному обсязі власних надходжень становить 15,1%. Не
забезпечили виконання по надходженню податку наступні місцеві бюджети:
Бовтишка (79,6%), Ставидла (2,9%).
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Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
склали 339,2 тис. грн. (154,3% до плану), питома вага 0,8%.
Поряд із зазначеним, основними джерелами наповнення дохідної частини
місцевих бюджетів (73,2% від обсягу доходів загального фонду) залишаються
податок на доходи фізичних осіб (57,9%) і плати за землю (15,3%).
За січень-червень 2017 року надходження податку на доходи фізичних
осіб склали 24674,0 тис. грн., або 154,8% до плану на відповідний період.
Надходження плати за землю склали 6513,8 тис. грн., або 119,4% до
плану. Порівняно із відповідним періодом 2016 року в цілому по району
приріст надходжень плати за землю склав 476,2 тис. грн., або 7,9%. Не
забезпечили виконання наступні місцеві бюджети: Бовтиський (97,1%),
Соснівський (84,8%), Староосотський (87,1%), Триліський (99,4%),
Ясинівський (85,3%).
Транспортного податку за січень-червень поточного року надійшло
118,8 тис. грн.
Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної
господарської діяльності надійшло 518,1 тис. грн. (163%).
Інші надходження становлять 54,4 тис. грн.
Надходження інших додаткових дотацій склали 217,0 тис. грн. (91,6%),
субвенцій 4206,7 тис. грн. (94,4%).
Надходження доходів (без трансфертів) до спеціального фонду місцевих
бюджетів району склали 2867,4 тис. грн., або 156,6% до плану на січеньчервень 2017 року. Основним джерелом наповнення спеціального фонду
місцевих бюджетів є власні надходження бюджетних установ, їх обсяг склав
2696,5 тис. грн. Екологічного податку надійшло 51,3 тис. грн., що більше на
8,6 тис. грн. до відповідного періоду 2016 року.
Субвенцій на виконання інвестиційних проектів та інших субвенцій
надійшло 388,7 тис. грн.
Трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам району склали
128280,1 тис. грн., або 71,8% від загального обсягу дохідної частини
(178558,2 тис. грн.). Дотації отримано 7652,4 тис. грн., або 100% до плану,
субвенцій 120627,7 тис. грн. (99,6%): медична 11019,7 тис. грн. (100%), освітня
27887,6 тис. грн. (100%), на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
3352,4 тис. грн. (100%), на відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань 117,6 тис. грн. (100%), на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами 139,6 тис. грн. (100%), на
виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям - 29519,9 тис. грн.
(98,3%), субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
житлово-комунальних послуг 47929,7 тис. грн. (99,9%), субвенція на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування 661,2 тис. грн. (99,5%), інші субвенції
4206,7 тис. грн. (94,4%).
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За звітними даними за 1 півріччя 2017 року із зведеного бюджету району
проведено видатків у сумі 183719,0 тис. грн., з них: загального фонду
176037,3 тис. грн., видатки спеціального фонду 7681,7 тис. грн.
За січень-червень 2017 року на захищені видатки загального фонду в
цілому по місцевих бюджетах району спрямовано 168322,2 тис. грн., у тому
числі на заробітну плату з нарахуванням 58170,7 тис. грн. (34,6%), енергоносії
та комунальні послуги 5286,8 тис. грн. (3,1%), медикаменти та продукти
харчування 1796,1 тис. грн. (1,1%), поточні трансферти населенню
5718,0 тис. грн. (3,4%), соціальне забезпечення 81965,7 тис. грн.(48,7%).
У 2017 році з місцевих бюджетів забезпечено своєчасні розрахунки із
виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та за спожиті
бюджетними установами енергоносії і комунальні послуги. Станом на 01 липня
2017 року кредиторська заборгованість з цих виплат відсутня.
У 1 півріччі 2017 року установами, що фінансуються з місцевих
бюджетів, порівняно з минулим періодом зменшено споживання енергоносіїв (у
фізичних обсягах) у зв’язку з проведеними енергозберігаючими заходами.
Видатки місцевих бюджетів з надання соціальних допомог
профінансовані на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
іншим категоріям населення в сумі 29519,9 тис. грн., державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та грошового забезпечення прийомним батькам
661,2 тис. грн., на пільги і субсидії населенню на житлово-комунальні та інші
послуги 51282,1 тис. грн.
За підсумками виконання показників місцевих бюджетів району за
І півріччя 2017 року та з метою забезпечення виконання бюджетів усіх рівнів до
кінця 2017 року, поліпшення управління бюджетними коштами
рекомендувати:
1. Головним розпорядникам коштів районного бюджету, виконавчим
комітетам сільських, селищних рад забезпечити у 2017 році:
виконання дохідної частини бюджету в розрізі податків у затверджених
місцевими радами обсягах, використання всіх наявних можливостей з їхнього
збільшення, недопущення зростання податкової заборгованості та вжиття
заходів щодо її зменшення;
відповідність повноважень щодо здійснення витрат з місцевих бюджетів
обсягам надходжень;
раціональне та результативне витрачання бюджетних коштів з метою
якісного надання гарантованих послуг;
дотримання режиму економії та суворої фінансово-бюджетної дисципліни,
запобігання втратам фінансових ресурсів та майна;
проведення своєчасних і у повному обсязі розрахунків місцевих бюджетів
із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та за спожиті
бюджетними установами енергоносії і комунальні послуги, не допускаючи
простроченої заборгованості із зазначених видатків;
здійснення постійного аналізу фонду заробітної плати розпорядників коштів
місцевих бюджетів та обсягів споживання енергоносіїв і комунальних послуг з
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метою визначення оптимальної потреби в коштах на зазначені цілі та приведення її
у відповідність з наявними бюджетними ресурсами;
підвищення ефективності використання бюджетних коштів, у тому числі
шляхом упорядкування мережі та штатної чисельності бюджетних установ;
цільове, ефективне та у повному обсязі використання коштів
інвестиційного спрямування, субвенцій з державного та обласного бюджетів
місцевим бюджетам району, а також коштів спеціальних фондів місцевих
бюджетів;
постійний контроль за взяттям розпорядниками коштів місцевих бюджетів
фінансових зобов’язань виключно в межах кошторисних призначень, станом
розрахунків по них з метою недопущення зростання кредиторської заборгованості.
2. Головним розпорядникам коштів районного
комітетам сільських, селищних рад інформацію
розпорядження подати фінансовому управлінню
адміністрації на узагальнення до 10 жовтня 2017 року та

бюджету, виконавчим
про стан виконання
районної державної
10 січня 2018 року.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Каражбея А.М.

Голова районної
державної адміністрації

О.БОРОТА

