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УКРАЇНА
       ЖМЕРИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  “21” липня 2017 р.                                                                          № 187-р
м. Жмеринка 

Про підсумки виконання бюджету 
міста за  І півріччя  2017 року.

     Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за 6 місяців 2017 року разом до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 167525,1тис.грн. доходів, що становить 122,5% до  відповідного періоду минулого року ( за січень-червень 2016 року – 136722,2тис.грн.), в тому числі:
          До загального фонду бюджету міста надійшло 158723,6тис.грн., або 107,2%  до уточненого плану 6 місяців, з яких:
- 71830,9 тис.грн. податки, збори та інші платежі (до уточненого плану 118,1%,  
понад план +11015,5тис.грн.); 
-86892,7 тис.грн. міжбюджетні трансферти з Державного та обласного  бюджетів (до уточненого плану 99,5%, недофінансовано – 403,1тис.грн.).
         До спеціального фонду бюджету міста надійшло 8801,5тис.грн., з  яких:
- 676,5 тис.грн. – податки,  збори  та інші  платежі;
-1392,2 тис.грн. – власні  надходження  бюджетних  установ; 
- а також, здійснено перенесення коштів в сумі – 6732,8 тис.грн. – з коду доходів 25020000 «Інші власні надходження» на код 42020000 «Гранти, що надійшли до бюджетів усіх рівнів» для здійснення заходів в рамках впровадження проекту з енергозбереження «Energy Go».
         Із числа запланованих джерел доходів загального фонду бюджету на січень-червень 2017 року планове завдання не виконано по 2 джерелам, зокрема: 
- по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, невиконання складає 62,2 тис.грн. 
- по платі за надання інших адміністративних послуг, невиконання складає  23,8 тис.грн. 
        Найбільша питома вага в надходженнях до бюджету податків і зборів, належить податку та збору на доходи фізичних осіб і складає 74,1%. Фактично надійшло 53244,3тис.грн., що становить 114,2% до уточненого планового розпису на 6 місяців (план- 46609 тис.грн.), понад уточнений план отримано 6635,3 тис.грн. Порівнюючи з надходженнями відповідного періоду минулого року, отримано податку більше на 15553,9 тис.грн., внаслідок збільшення фонду оплати праці за рахунок встановлення з 01.01.2017 року мінімальної заробітної плати 3200 грн.
        Земельного податку за І півріччя 2017р. надійшло 4808,1тис.грн., що становить 105,9% до планового розпису на 6 місяців (план- 4540,0 тис.грн.), понад план отримано 268,1тис.грн. Порівнюючи з надходженнями відповідного періоду минулого року, отримано податку більше на 210,5тис.грн.              
        Поряд з позитивними  моментами надходжень по платі за землю є негативні, а саме  заборгованість, яка за даними Жмеринської ОДПІ станом на 01.07.2017 року складає 647,7тис.грн., в т.ч. по орендній платі за землю - 507,3 тис.грн.
        Єдиного податку за І півріччя 2017р. до загального фонду надійшло 5832,2тис.грн., що становить 130,1% до уточненого планового показника (план -4481,7тис.грн.). Проти відповідного періоду минулого року надходження єдиного податку збільшилися на 2471,6 тис.грн., що також пов’язано із встановленням на 1 січня 2017 року розміру мінімальної заробітної плати 3200 грн., від якої встановлюється ставка єдиного податку для платників другої групи.
          Акцизного податку надійшло за І півріччя 2017р. 3887,4 тис.грн. при плані 3000,0 тис.грн. Відповідно до оперативного аналізу, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 1769,9 тис.грн., а також 2117,5 тис.грн. отримано із державного бюджету відповідно до  «Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезенного на митну територію України пального 
до бюджетів місцевого самоврядування», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 08.02.2017р. №96. Проти відповідного періоду минулого року, надходження від акцизного податку збільшились на 908,2 тис.грн.
          Державного мита до бюджету міста  надійшло 74,1 тис.грн., що становить 122,5% від планового показника на 6 місяців, але на 402,5 тис.грн. менше надходжень відповідного періоду минулого року в зв’язку з введенням  в дію з 01 жовтня 2016 року  Закону України № 1474-VIII від 14.07.2016 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України», відповідно до якого замість державного мита за закордонні паспорти стягується плата за надання інших адміністративних послуг.  
         Вагомим внеском в бюджеті міста стали додаткові надходження за розміщення вільних бюджетних коштів на депозитному рахунку в ПАТ «Укргазбанк», яких за І півріччя 2017 року надійшло 2598,7тис.грн.
     За даними Жмеринської ОДПІ станом на 01.07.2017 року заборгованість в цілому по платежах до місцевого бюджету складає 2088,9тис.грн., в т.ч. у відрахуваннях до бюджету міста Жмеринки - 1702,8 тис.грн. Порівнюючи стан заборгованості до даних на початок року, слід відмітити, що заборгованість по податкам залишається майже незмінною, тому Жмеринській ОДПІ необхідно активізувати роботу по зменшенню податкового боргу . 
          В розрізі джерел спеціального фонду, найбільша питома вага в надходженнях, якщо не враховувати власні надходження бюджетних установ, належить надходженням від операцій з капіталом, а саме: відчуження комунального майна-75,5 тис.грн. та продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення -504,8 тис.грн.
         Екологічного податку за 6 місяців поточного року до бюджету міста надійшло 67,8 тис.грн. (це 25% від суми сплати податку), що більше плану на 12,0 тис.грн. і більше проти відповідного періоду минулого року на 7,8 тис.грн.                    

Видаткова  частина  бюджету  міста  Жмеринка  на 2017  рік  затверджена  в  сумі 311042,6 тис.грн., з них: загальний  фонд - 277530,7  тис.грн.,  спеціальний  фонд –33511,9 тис.грн..
Протягом   півріччя  на  сесіях  міської  ради  обсяг видатків  уточнювався  і  станом  на 01.07.2017 року становить 348254,5 тис.грн., з них: загальний  фонд –  282945,7 тис.грн.,  спеціальний  фонд – 65308,8 тис.грн..
Виконання  бюджету  міста  по  видатках за  І півріччя 2017  року складає 151327,5 тис.грн., в т.ч. по  загальному  фонду – 134084,1 тис.грн. та  по  спеціальному  фонду  - 17243,4 тис.грн. Із місцевого бюджету надано кредитів (бюджетну позичку) підприємствам на суму 300,000 тис.грн..  Повернено  кредитів  за І півріччя  2017 року до  бюджету  наданих на  молодіжне будівництво  у  попередні  роки – 3,350 тис.грн. та повернено бюджетну позичку суб’єктом підприємницької діяльності у сумі 300,000 тис.грн. 
Відповідно  бюджет виконаний  по загальному  фонду на 47,4%  до  уточненого  плану на  рік  та   на  91,4 %  до уточненого  плану  на  звітний  період,  по  спеціальному  фонду  на 26,3%  до  уточненого плану  на  рік.  
Із загальної суми проведених видатків загального та спеціального фондів бюджету, значний обсяг займає заробітна плата із нарахуваннями працівників бюджетної сфери, що становить 54761,1 тис.грн., або 36,2%,  оплата комунальних  послуг  та  енергоносіїв  - 5786,6 тис.грн.,  або 3,8 %, видатки  на  придбання  продуктів  харчування становлять 2465,5 тис.грн.,  або 1,6%.  Значний  обсяг  видатків  проведено  за рахунок   субвенцій   з  державного  та обласного бюджетів на   соціальні  виплати (пільги, субсидії, допомоги)  – 59627,3 тис.грн.,  або  39,4%, освітня субвенція  – 25654,7 тис.грн.,  або  16,9%. Реверсна  дотація (передача  коштів  до  державного  бюджету) – 4739,8  тис.грн.,  або  3,1%.    
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального  фонду  проведено  видатків   на  суму  12954,4 тис.грн., які спрямовано на розвиток галузей – придбання обладнання, комп’ютерної техніки, капітальний ремонт, реконструкцію, реставраційні роботи, будівництво та інші видатки.
За оперативними даними станом на 01.07.2017 року відображена кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету  в  сумі 86786,2 тис.грн. по видатках соціального характеру, яка виникла через недофінансування    субвенцій із державного та обласного бюджетів. 
Кредиторська заборгованість по видатках, які фінансуються з місцевого бюджету по загальному фонду відсутня. По спеціальному фонду прострочена заборгованість склала -  26, 676 тис.грн., яка виникла в 2015 році по капітальному ремонту покрівлі ЗОШ №6, в зв’язку з виставленою претензією підрядчику за приховані недоліки, що виявлені після підписання актів уповноваженою особою по здійсненню тех. нагляду за даним об’єктом.
З метою   забезпечення повноцінного  функціонування бюджетних закладів  та недопущення  кредиторської  заборгованості, фінансовим управлінням розроблено ряд заходів щодо наповнення дохідної частини бюджету міста, скорочення податкового боргу, посилення фінансово-бюджетної дисципліни та економного витрачання бюджетних коштів в 2017 році, які  затверджені рішенням виконкому  № 81  від 17.03.2017р. 
По результатах  аналізу  виконання  заходів  щодо наповнення бюджету та економного  витрачання бюджетних  ресурсів  за  I півріччя 2017 року  необхідно відмітити що надходження до бюджету міста зросли на суму 4130,1  тис.грн., з них за рахунок:
	детінізації трудових відносин та легалізації заробітної плати на суму 173,9 тис.грн.;

активізації роботи з ліквідації заборгованості зі сплати податків та зборів – 765,4 тис.грн.;
вжиття інших заходів по збільшенню надходжень –3190,8 тис.грн. (в.т.ч.: декларування доходів громадян – 201,5тис.грн., відсотки за розміщення коштів на депозиті в банку – 2599,0 тис.грн., індексація землі – 265,8 тис.грн.).
Поряд  з тим,  учасниками  бюджетного  процесу  вживалися  заходи  із  економії  бюджетних  коштів  за  результатами  яких  за  1 півріччя  2017  року  зекономлено  2675,4  тис.грн.  бюджетних  коштів. 

      З метою ефективного виконання бюджету міста, забезпечення у повному обсязі видатків по захищених статтях, вчасного освоєння коштів субвенцій із державного та обласного бюджетів, безумовного виконання  вимог рішення виконавчого комітету № 81  від  17.03.2017 року «Про план заходів щодо наповнення бюджету міста та економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2017 році», керуючись ст.28,52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обговоривши результати виконання бюджету за І півріччя 2017 року,  виконком міської ради ВИРІШИВ:        

       1.Інформацію начальника фінансового управління (Безверхня Г.Г.) про стан виконання бюджету міста за І півріччя 2017 року 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 І півріччя 2017 року». 
             3.Начальникам управлінь та відділів  міської  ради,  розпорядникам  бюджетних  коштів,  керівникам комунальних  підприємств  міста,  Жмеринській  ОДПІ  продовжити  роботу  по  забезпеченню  вимог  визначених  Планом  заходів щодо наповнення  бюджету  міста  та  економного  і  раціонального  використання  бюджетних у  2017  році  затверджених  рішенням  виконавчого  комітету № 81  від  17.03.2017 року.
4. Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити спрямування зекономлених коштів на забезпечення обов’язкових виплат заробітної плати, енергоносіїв та інші захищені статті видатків. 
5. Управлінню освіти    Жмеринської міської ради  провести роботу по ліквідації простроченої кредиторської заборгованості спеціального фонду.
       6. Загальному   відділу (Любашевська Н.С.) довести  дане  рішення  до головних  розпорядників  коштів,  підприємствам,  установам  та  відділам  міськвиконкому,  які  є виконавцями  даного  рішення.   
    
       7.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  залишаю  за  собою.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


Міський голова							А.Кушнір




































   Начальник фінансового управління                                               Г.Безверхня
     
   Перший заступник міського голови                                              О.Фурман
    
                 
   Начальник юридичного відділу                                                       О.Свистун                                       




