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Звіт про виконання селищного
бюджету за І півріччя 2017 року

Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів селищної ради
Смаглюк Л.Д., відповідно до п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за І півріччя 2017 року:
1.1. По загальному фонду, в тому числі:
- доходи – 55684483,39 грн.;
- видатки – 54095546,13 грн.;
1.2. По спеціальному фонду, в тому числі:
- доходи - 944819,78 грн.;
- видатки – 1841301,50 грн.

Селищний голова

І.Тисячний

Звіт про виконання селищного бюджету за 1 півріччя 2017 року.
За рахунок усіх джерел до бюджету селищної ради за 1 півріччя 2017
року надійшло доходів, включаючи трансферти 56629,3 тис.грн. До
загального фонду надійшло доходів ( без врахування міжбюджетних
трансфертів) - 24024,6 тис. грн., виконання становить 111,5 відсотка
до затверджених з урахуванням внесених змін показників звітного
періоду (+2473,2 тис.грн.). Річні планові призначення виконано на 52
%. До спеціального фонду надійшло 944,8 тис.грн., або 145,6 % до
планових призначень 1 півріччя 2017 року.
З державного бюджету селищний бюджет отримав дотацій на загальну
суму 6430,2 тис.грн., в тому числі базової дотації - 2496,0 тис.грн. та
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров`я– 3934,2 тис.грн.
Одержано субвенцій з державного бюджету по загальному фонду на суму
25229,6 тис.грн., в тому числі освітньої субвенції - 17224,5 тис.грн.,
медичної субвенції - 7812,5 тис.грн., субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на соціально – економічний розвиток окремих
територій – 85,0 тис.грн. субвенції з Державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами – 20,6 тис.грн. та субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування
окремих захворювань 87,0 тис.грн.
Основним джерелом формування доходної частини селищного бюджету в
2017 році є податок на доходи фізичних осіб. Питома вага його в
загальній сумі надходжень селищного бюджету складає 43 відсотки.
Фактичне виконання планових призначень за 1 півріччя 2017 року з
урахуванням змін податку на доходи фізичних осіб становить 108,4
відсотків і надійшло в звітному періоді 11788,9 тис.грн.
Одним із вагомих джерел надходження доходів селищного бюджету є
плата за землю та орендна плата за землю, якої за 6 місяців 2017 року
надійшло до бюджету 4368,8 тис.грн. при уточнених планових
призначеннях 3939,2 тис.грн., відсоток виконання 111 %. Питома вага
зазначеного податку в загальній сумі надходжень складає 18 відсотків.
Надходження єдиного податку в загальному фонді бюджету селищної
ради займає 12 відсотків, призначення звітного періоду виконано на 115,1
відсотків, надійшло податку 2593,1 тис.грн.. Акцизного податку з

реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів надійшло 3957,6 тис.грн. при планових призначеннях з
урахуванням змін 6544,1 тис.грн., відсоток виконання склав 101,1 %.
Доходів спеціального фонду селищного бюджету за 1 півріччя 2017
року (без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) надійшло 944,8
тис.грн. при планових призначеннях 649,0 тис. грн., виконання склало
145,6 відсотка.
До спеціального фонду селищного бюджету надійщло екологічного
податку 22,5 тис.грн. або відсоток виконання склав 123,1 %.
Власні надходження бюджетних установ в спеціальному фонді
селищного бюджетів становлять 94 відсотка і надійшло 888,9 тис.грн.
Видаткова частина

З урахуванням проведених уточнень видатки загального фонду
селищного бюджету профінансовано в сумі 54095,5 тис.грн., в т.ч. по
галузях:
 державне управління – 4105,4 тис.грн., або 94,8% до уточнених
планових призначень на 1 півріччя ;
 освіта – 32227,8 тис.грн., або 89,6 % до уточнених планових
призначень ;
 охорона здоров’я – 3473,9 тис.грн., або 95,6 % до уточнених
планових призначень на 1 півріччя 2017 року;
 культура і мистецтво – 3202,9 тис.грн., що становить 89,2 % до
уточнених планових призначень;
 соціальний захист та соціальне забезпечення – 1909,8 тис.грн.,
що становить 86 % до уточнених планових призначень;
 фізкультура і спорт – 480,5 тис.грн., що становить 66% до
уточнених планових призначень.
 житлово – комунальне господарство (в тому числі благоустрій) –
1721,3 тис.грн. що становить 85 % до уточнених планових
призначень.
 Транспорт, дорожнє господарство–253,9 тис.грн., що становить
23,6% до планових призначень.
На фінансування захищених статей спрямовано 80 % коштів
загального фонду селищного бюджету (43490,3 тис.грн.). Данним
фінансуванням забезпечено:
- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних
установ в сумі 40552,8 тис.грн.;
- на оплату медикаментів та перев`язувальних матеріалів в
сумі 246,2 тис.грн.,

- на придбання продуктів харчування – 1054,6 тис.грн.;
- на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, спожитих
бюджетними установами – 1636,7 тис.грн.
Разом з тим, за рахунок коштів селищного бюджету в 2017 році
районному бюджету профінансовано іншу субвенцію в сумі 944,5 тис.грн.
Касові видатки спеціального фонду за 1 півріччя 2017 року
становлять 1841,3 тис.грн., що становить 11,1 % до планових призначень.
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