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УКРАЇНА
       ЖМЕРИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 р.                                                                                      №  38
м. Жмеринка 

Про підсумки виконання бюджету 
міста за  2015 рік.

            За 2015 рік до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 190756,4  тис.грн. доходів, що становить 106,2% до уточненого плану на рік, в тому числі:
           1.До загального фонду бюджету міста надійшло 180174,8тис.грн., або 107,4%  до уточненого плану на рік, з яких:
-   76504,1 тис.грн. податки, збори та інші платежі (104,8%);
- 103670,7тис.грн. міжбюджетні трансферти з Державного та обласного бюджетів (100%).
         2.До спеціального фонду бюджету міста надійшло 10581,6тис.грн., або 357,5% до уточненого плану на рік, з  яких:
- 568,4 тис.грн. – податки,  збори  та інші  платежі (103,6%);
- 9229,2 тис.грн. – власні  надходження  бюджетних  установ (567,1% до плану на рік), в т.ч. 6308,2тис.грн. кошти гранту для реалізації проекту «Energy Go»;
- 784,0тис.грн. інша субвенція з обласного бюджету (100%).
         Із 15 джерел доходів уточнене планове призначення  виконано по всіх.                           
           Основна частка в надходженнях (75%) належить податку та збору на доходи фізичних осіб, якого за  звітний період в цілому надійшло 57594,4 тис.грн., що становить 103,7% до уточненого річного плану. Понад уточнений план отримано 2066,1тис.грн. Темп росту податку та збору на доходи фізичних осіб в контингенті за 2015р. проти  2014р. складає 112,8%. 
           Місцевих податків і зборів за 2015 рік в цілому до загального фонду бюджету міста надійшло 12827,4тис.грн., що становить 107,3% до уточненого плану (ут.план-11959,4тис.грн). Найбільша питома вага в складі місцевих податків і зборів належить податку на майно (56,2%) та єдиному податку (44,1%).
          Земельного податку, який входить до складу податку на майно, за рік надійшло 6821,1тис.грн. проти 6592,3тис.грн. уточненого планового показника, відсоток виконання складає 103,5% та більше проти відповідного періоду минулого року на 2181,6тис.грн. Збільшення надходжень земельного податку відбулось, в основному, по підприємствах залізниці, які відповідно до змін в Податковому кодексі України втратили пільгу при обрахунку даного податку. Також збільшення надходжень пояснюється перерахунком нормативно-грошової оцінки землі на коефіцієнт індексації 1,249.
           Разом з тим, за даними податкової інспекції, станом на 01.01.2016 року рахується заборгованість по платі за землю в сумі 336,5тис.грн., в тому числі 232,6тис.грн. по орендній платі за землю.
                   Єдиного податку надійшло 5658,9тис.грн. від юридичних та фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності, що становить 112,5% до уточненого річного плану (ут.план-5032,0тис.грн.). Проти відповідного періоду минулого року єдиного податку надійшло більше на 569,4тис.грн., через збільшення оподаткованого доходу. 
       
        Нововведеного акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло за рік 3438,5тис.грн. при уточненому плані 3150,0тис.грн., відсоток виконання складає 109,2%.  Із загальної суми надходжень акцизного податку, 2058,9тис.грн. надійшло від реалізації нафтопродуктів від 11 суб’єктів господарювання.
            Також, внаслідок змін в Бюджетному кодексі, до бюджету міста за 2015 рік надійшло плати за надання інших адміністративних послуг в сумі 1315,1тис.грн., що становить 105,2% до уточненого плану за звітний період.                    
             Адміністративних штрафів та інших санкцій за січень-грудень надійшло до бюджету міста 17,4тис.грн., що становить 174,2%. За рік відбулось 8 засідань адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради де було розглянуто 50 порушників правил благоустрою території, накладено штрафів на суму 26,8тис.грн.
            За даними Жмеринської ОДПІ, станом на 01.01.2016 року заборгованість по місту Жмеринка, в частині платежів, що справляються до місцевих бюджетів складає 962,7тис.грн., яка збільшилась, в порівнянні з початком року на 367,0тис.грн., зокрема по платі за землю на 156,0 (в т.ч. орендній платі – 108,0) тис.грн.
            
            У розрізі джерел спеціального фонду, враховуючи зміни в бюджетному та податковому законодавствах (частина джерел скасована, а частина перенесена в загальний фонд бюджету), питома вага надходжень припадає на надходження коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення. За 2015 рік надійшло 368,1тис.грн. за викуп восьми земельних ділянок та авансових внесків на проведення експертизи земельних ділянок для продажу, виконання якого складає до уточненого плану 129,4%                                   (ут.план-284,5тис.грн.). Крім цього, при продажі земельної ділянки на аукціоні, до бюджету надійшли кошти вiд продажу прав на земельнi дiлянки несiльськогосподарського призначення в сумі 6,7тис.грн.
           
             Коштів від пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту надійшло 195,9т.грн., що більше уточненого плану на 124,9 тис.грн., та більше проти відповідного періоду минулого року на 166,6 тис.грн. Пайову участь сплатило 33 суб'єктів господарювання, з якими укладено угоди в 2015 році.

           
             Видаткова частина бюджету міста Жмеринка на 2015 рік затверджена в  сумі 154368,553 тис.грн.,   у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі  141648,483 тис.грн, та видатків спеціального фонду бюджету –  12720,070 тис.грн.
             Протягом 2015 року  на сесіях міської ради обсяг видатків уточнювався і уточнене призначення  на кінець року становить  184942,343 тис.грн., з них: по загальному фонду -  158923,389 тис.грн., по спеціальному фонду 26018,954 тис.грн. Обсяг кредитування на молодіжне будівництво по спеціальному фонду  передбачено  в  сумі  124,977 тис.грн. 
             Фактичне  виконання  бюджету  міста  по  видатках за  2015  рік становить  у  сумі 181005,587 тис.грн.,  у  тому  числі  видатки  загального  фонду  у   сумі  157590,242 тис.грн.,  видатки  спеціального  фонду   у  сумі  23415,345 тис.грн.  Повернено  кредитів  за  2015 рік до  бюджету  наданих на  молодіжне будівництво  у  попередні  роки – 6,879 тис.грн.
             Відповідно  бюджет виконаний  по загальному  фонду на 99,1%  до  уточненого  плану на  рік  та  по  спеціальному  фонду  на  89,9%  до  уточненого плану  на  рік.  
            Із загальної суми проведених видатків значний обсяг займає заробітна плата із нарахуваннями працівників бюджетної сфери, що становить 60550,119 тис.грн., або 38,4%,  видатки  на  придбання  продуктів  харчування становлять 2930,215 тис.грн.,  або 1,8%,  оплата комунальних  послуг  та  енергоносіїв  - 7728,87 тис.грн.,  або 4,9 %. Значний  обсяг  витрат   приходиться  на  видатки за рахунок субвенцій  з  державного бюджету  на   виплати соціального характеру  – 67086,421 тис.грн. ,  або  42,6% .   
             Станом  на  01.01.2016 року допущена кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету  в  сумі   6457,293 тис.грн.,  яка виникла в зв’язку з недофінансуванням   по видатках соціального характеру за рахунок  субвенцій із державного та обласного бюджетів. Прострочена кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету  становить 26,7 тис.грн., яка  відображена  по  управлінню  освіти (ЗОШ №6)  в  зв»язку  з  виставленою претензією  підрядчику  за  приховані  недоліки,  які  виявлені  після  підписання  актів  уповноваженою  особою,  що  здійснювала  технічний  нагляд  за об`єктом.   По  заробітній  платі  працівникам  бюджетної  сфери  та  по  спожитих  енергоносіях  закладами  та  установами,  що  фінансуються  із  міського  бюджету,  кредиторська  заборгованість  відсутня.
          
           На виконання плану заходів щодо наповнення дохідної частини бюджету міста, скорочення податкового боргу, посилення фінансово-бюджетної дисципліни та економного витрачання бюджетних коштів в 2015 році, затверджених рішенням виконкому  № 69  від 19.03.2015р., за 2015 рік  проведено роботу по збільшенню надходжень до бюджету міста на суму 2057,0  тис.грн., з них:
- по детінізації трудових відносин та легалізації заробітної плати – 454,3 тис.грн.;
- по активізації роботи з ліквідації заборгованості зі сплати податків та зборів – 596,9тис.грн.;
- по інших заходах щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету та нарощування власної дохідної бази– 778,2тис.грн.;
- роботою з боржниками по орендній платі за землю – 227,6тис.грн.
      За рахунок економного витрачання коштів розпорядниками бюджетних коштів заощаджено за  2015 рік  3130,7 тис.грн.,  за  рахунок:
            - запровадження  режиму  економного  використання  енергоносіїв – 291,1 тис.грн.,
            - не заповнення вакантних посад – 351,5 тис.грн.,
            - скорочення  не першочергових  видатків – 1438,6  тис.грн.,
            - економії по продуктах харчування у дитячих садочках ( в  зв»язку  із  закриттям  дитячих  садочків  на  літній  період)  – 527,0 тис.грн.,
            - інших заходів  з економного  і  раціонального  використання  бюджетних  коштів -  522,5  тис.грн. (тимчасове припинення діяльності  дошкільних закладів освіти на літній період та ін.).
             З метою подальшої стабілізації фінансового становища у місті, керуючись ст.28,52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обговоривши результати виконання бюджету за 2015 рік,  виконком міської ради ВИРІШИВ: 
       
            1.Інформацію начальника фінансового управління (Безверхня Г.Г.) про стан виконання бюджету міста за 2015 рік прийняти до відома.
            2.Фінансовому управлінню міської ради  підготувати та винести на затвердження чергової сесії міської ради проект рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Жмеринка за 2015 рік». 
            3. Жмеринській ОДПІ (Кузевич О.В.): 
1) Забезпечити організацію роботи щодо скорочення заборгованості по платежах до місцевого бюджету  міста.
            4. Жмеринській ОДПІ, управлінням та відділам міської ради, головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити надання фінансовому управлінню інформацію з  конкретними пропозиціями по заходах, які будуть вживатись для виконання затверджених планових показників по доходах бюджету міста, отримання додаткових надходжень та економного витрачання бюджетних коштів  у 2016 році, для підготовки рішення виконавчого комітету.
             5. Загальному   відділу (Любашевська Н.С.) довести  дане  рішення  до Жмеринської ОДПІ, головних  розпорядників  коштів,  установам  та  відділам  міськвиконкому.   
             6. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  залишаю  за  собою.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   
             Міський голова                                                                    А.Кушнір
    

