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      Звіт про виконання селищного  бюджету за 1 квартал  2019 року. 

 

 

  За рахунок усіх джерел до бюджету селищної ради за 1 квартал  2019 

року надійшло  доходів, включаючи трансферти 31285,6 тис.грн. До загального  

фонду надійшло доходів ( без врахування міжбюджетних трансфертів) – 

15268,1 тис.грн.,  виконання становить 88,7 відсотка до затверджених  з 

урахуванням внесених змін  показників  звітного періоду (-1951,2 тис.грн.). 

Річні планові призначення виконано на 19,7 %. До  спеціального фонду 

надійшло 843,2 тис.грн., або 92,1 % до планових призначень 1 кварталу 2019 

року.  

З державного бюджету селищний бюджет отримав  базової дотації в   

сумі 1387,5 тис.грн.  та дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 

за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1110,9 

тис.грн.  

Одержано субвенцій з державного та місцевого бюджетів по загальному  

фонду на суму 12635,9 тис.грн., в тому числі  освітньої субвенції  -  8822,7 

тис.грн., медичної субвенції  - 3356,9 тис.грн.,   субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів 

для лікування окремих захворювань 153,4 тис.грн.  

 Основним джерелом формування доходної частини селищного  

бюджету в 2019 році  є  податок на доходи фізичних осіб. Питома вага його в 

загальній сумі надходжень селищного бюджету  складає 57,7 відсотки.  

Фактичне виконання  планових призначень за 1 квартал 2019 року   становить  

100 відсотків і надійшло в звітному періоді 8774,3 тис.грн.   

  Одним із вагомих джерел надходження  доходів   селищного бюджету є  

плата за землю та орендна плата за землю, якої за звітний період  2019 року 

надійшло до селищного бюджету  2902,6 тис.грн.   при планових призначеннях 

1839,9 тис.грн. Питома вага зазначеного податку в загальній сумі надходжень 

складає 19 відсотків.  

  Надходження  єдиного податку    в загальному фонді бюджету 

селищної ради займає  22,3 відсотки,  призначення звітного періоду виконано 

на 111,7 відсотків, надійшло податку 3411,5 тис.грн.. Надходження акцизного 

податку з реалізації суб»єктами господарювання  роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів надійшло 248,3 тис.грн. при планових призначеннях  

270,0 тис.грн., відсоток виконання склав 92. Акцизного податку з вироблених  

в Україні та ввезенних підакцизних товарів (продукції)  до селищного 

бюджету за 1 квартал  відсутні.  

     Доходів спеціального фонду селищного бюджету за 3 місяці 2019 

року  (без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) надійшло  843,2  

тис.грн. при планових призначеннях 916,0 тис. грн., виконання склало 92,1 

відсотка.  

   До спеціального  фонду селищного  бюджету надійщло  екологічного 

податку  9,2 тис.грн. або  відсоток виконання склав 47,7 %. 
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    Власні надходження бюджетних установ  в  спеціальному фонді 

селищного бюджетів становлять 98,6 відсотка і надійшло 831,2 тис.грн.  

 
З урахуванням проведених уточнень  видаткову частину  загального 

фонду селищного  бюджету за 1 квартал 2019 року профінансовано в сумі  

32105,5 тис.грн., в т.ч. по галузях: 

 державне управління – 3796,7 тис.грн., або 93,8 % до уточнених 

планових призначень звітного періоду ; 

 освіта – 19691,2 тис.грн., або 90,7 % до уточнених планових 

призначень ; 

 охорона здоров’я – 343,7 тис.грн., або 58,6 % до уточнених 

планових призначень на 1 кварталу 2018 року; 

 культура і мистецтво – 1349,4 тис.грн., що становить 88,9 % до 

уточнених планових призначень; 

 соціальний захист та соціальне забезпечення – 1325,3  тис.грн., 

що становить 87,4 % до уточнених планових призначень;  

 фізкультура і спорт – 275,7 тис.грн., що становить 70,7% до 

уточнених планових призначень.  

 житлово – комунальне господарство (в тому числі благоустрій) – 

840,5 тис.грн. що становить 92,2 % до уточнених планових призначень.  

 Транспорт, дорожнє господарство– 217,1  тис.грн., що становить 

17,8 % до планових призначень. 

На фінансування захищених статей спрямовано 78,4 % коштів 

загального фонду селищного бюджету (25314,5 тис.грн.). Данним 

фінансуванням забезпечено: 

- своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам 

бюджетних установ – 22897,6 тис.грн.;  

- на оплату медикаментів та перев`язувальних матеріалів в сумі  15,5  

тис.грн.,  

- на придбання продуктів харчування – 612,0 тис.грн.; 

- на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, спожитих 

бюджетними установами – 1789,4 тис.грн. 

Касові видатки спеціального фонду за 1 квартал 2019 року становлять 

1120,3 тис.грн. 

 

 

 

 


