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УКРАЇНА
       ЖМЕРИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  “  20 ”    лютого 2019 р.                                                                          № 73
м. Жмеринка 

Про підсумки виконання бюджету 
міста за  2018 рік

Протягом  2018 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 487676,7 тис.грн. доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету міста надійшло 470056,7 тис.грн., що становить 100,2% до уточнених планових показників на січень-грудень 2018р., з яких:
- 195164,7 тис.грн. (100,7%) податки, збори та інші платежі;
- 274892,0 тис.грн.(99,9%) офіційні трансферти з державного та обласного   
бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 17620,0 тис.грн., з  яких:
- 2285,6 тис.грн. – податки,  збори  та інші  платежі, виконання яких становить     
  149% до уточненого плану на 12 місяців 2018 року;
-4645,0 тис.грн. – власні  надходження  бюджетних  установ; 
-280,0 тис.грн. – інша субвенція з місцевого бюджету;
-10409,4 тис.грн – конвертовано валюту на код 42020000 «Гранти, що надійшли до бюджетів усіх рівнів» для здійснення заходів в рамках впровадження проекту з енергозбереження «Energy Go».
Найбільша питома вага в надходженнях до бюджету податків і зборів, належить податку та збору на доходи фізичних осіб і складає 79,3%. Фактично надійшло 154840,1 тис.грн., що становить 102,3% до уточненого планового розпису на рік (уточ.план – 151297,2 тис.грн.), понад уточнений план отримано 3542,9 тис.грн. 
Місцевих податків і зборів за 2018 рік до загального фонду бюджету міста надійшло 26579,7  тис.грн., що становить 97,2% до уточненого плану на рік. Питома вага податку на майно в складі місцевих податків і зборів становить 43,8%,  єдиного податку -56,1%.
Податку на майно надійшло за рік 11653,3  тис.грн., що становить 99% до уточненого плану на 12 місяців (уточ. план – 11772,1 тис.грн.), в тому числі: 
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки разом надійшло 1137,9 тис.грн., що становить 122% до уточненого річного плану та більше надходжень минулого року на 735,637 тис.грн. 
- плати за землю за звітний період разом надійшло 10399,2 тис.грн., що складає 96,7% до уточненого плану на 12 місяців, в тому числі:
	земельного податку з юридичних осіб отримано 4522,488 тис.грн. - 100,5% від уточненого річного плану;
	орендної плати з юридичних осіб надійшло 3209,062 тис.грн. (97,7% уточненого  плану), земельного податку з фізичних осіб - 177,538 тис.грн.(77,2%), орендної плати з фізичних осіб - 2490,106 тис.грн. (90,9%), отримано менше уточненого плану в зв’язку з наявною заборгованістю станом на 01.01.2019р. за інформацією фіскальної служби по даних платежах в сумі 538,1 тис.грн., 177,1 тис.грн. та 224,7 тис.грн. відповідно.
Єдиного податку за 2018р. надійшло від юридичних та фізичних осіб – 14920,176 тис.грн., що становить 95,8% до уточненого річного планового показника. Проти минулого року надходження єдиного податку збільшилися на 1640,5 тис.грн.       
За даними Жмеринського управління ГУ ДФС у Вінницькій області станом на 01.01.2019 року заборгованість в цілому по платежах до місцевого бюджету складає 2121,3 тис.грн., в т.ч. у відрахуваннях до бюджету міста Жмеринка – 1705,44 тис.грн. 

  До бюджету міста за 2018р. надійшло плати за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитному рахунку в ПАТ «Укргазбанк» в сумі 2967,3 тис.грн.
В розрізі джерел спеціального фонду, найбільша питома вага, не враховуючи власні надходження бюджетних установ, належить надходженням від  продажу  земельних ділянок несільськогосподарського призначення, яких  надійшло 1737,5 тис.грн., що становить 184,1%  до уточненого плану на 2018р. 

Видаткова  частина  бюджету  міста  Жмеринка  на 2018  рік  затверджена  в  сумі 417379,4 тис.грн., з них: загальний  фонд – 367292,5  тис.грн.,  спеціальний  фонд –50086,9 тис.грн..
Протягом року  на сесіях міської ради обсяг видатків уточнювався і уточнене призначення на 01.01.2019р. становить  509222,1 тис.грн., з них: загальний  фонд –  429355,2 тис.грн.,  спеціальний  фонд – 79866,9тис.грн., надання кредитів (бюджетна позичка) суб’єкту підприємницької діяльності в сумі 300,000 тис.грн., повернення кредитів до спеціального фонду в сумі 300,0тис.грн..
Виконання бюджету за 2018 рік становить в  сумі   503104,9 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 424934,8 тис.грн., по спеціальному  - 78170,1 тис.грн..
 Із місцевого бюджету  надано кредитів (бюджетну позичку) для КП «Жмеринкакомунсервіс» на суму 300,000 тис.грн.. Повернено  кредитів  за 2018 рік до  бюджету  наданих на  молодіжне будівництво  у  попередніх  роках – 39,401 тис.грн. та повернено бюджетну позичку суб’єктом підприємницької діяльності у сумі 300,000 тис.грн..
Відповідно бюджет по загальному фонду виконаний на 98,9% до уточненого плану на рік, по  спеціальному  фонду  - на 97,9%  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 133037,2тис.грн., або 26,4%, оплата комунальних  послуг  та  енергоносіїв  - 12203,9 тис.грн.,  або 2,4 %, видатки  на  придбання  продуктів  харчування становлять 6693,0 тис.грн.,  або 1,3%.  Значний  обсяг  видатків  проведено  за рахунок   субвенцій   з  державного  та обласного бюджетів на   соціальні  виплати (пільги, субсидії, допомоги)  – 197127,9 тис.грн.,  або  39,2% від загального обсягу видатків, освітня субвенція, в т.ч. на надання державної  підтримки особам з особливими освітніми потребами  – 54272,9тис.грн.,  або  10,8%, медична субвенція, яка перераховується з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я в сумі 27354,0 тис.грн. ( або 5,4%) до Жмеринського районного бюджету на медичне обслуговування жителів міста, обсяг капітальних видатків (видатків розвитку) – 61159,8 тис.грн., або 12,1%.
 Реверсна  дотація (передача  коштів  до  державного  бюджету) – 13631,8  тис.грн., в загальному обсязі бюджету займає 2,7%, виконано на 100% до річного плану.    
Капітальні видатки (видатки розвитку) проведено за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального  фонду  на  суму  61159,8 тис.грн., які спрямовано на розвиток галузей – придбання обладнання, комп’ютерної техніки, капітальний ремонт, реконструкцію об’єктів, реставраційні роботи, будівництво та інші видатки.
Станом на 01.01.2019 року відображена кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету  в  сумі 28,1 тис.грн. по видатках соціального характеру, яка виникла через недофінансування    субвенцій із державного та обласного бюджетів. Кредиторська заборгованість по видатках, які фінансуються із місцевого бюджету відсутня. 
Станом на 01.01.2019р. залишається не ліквідованою дебіторська заборгованість – 565,8 тис.грн. по ДП«Жмеринкаводоканал» КП«Вінницяоблводоканал», яка виникла внаслідок проведеного перерахунку по субсидії, що був проведений в централізованому порядку відповідно до постанови КМУ № 20 від 11.01.2005р. (зі змінами).
З метою ефективного виконання бюджету міста, забезпечення у повному обсязі видатків по захищених статтях, вчасного освоєння коштів субвенцій із державного та обласного бюджетів, керуючись ст.28,52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обговоривши результати виконання бюджету за 2018 рік,  виконком міської ради ВИРІШИВ:        

1. Інформацію начальника фінансового управління (Безверхня Г.Г.) про стан виконання бюджету міста за 2018 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 2018 рік». 
 3. Управлінню праці та соціального захисту населення провести роботу по ліквідації дебіторської заборгованості, яка станом на 01.01.2019 рік становить в сумі  565,8 тис.грн.. 
4. Управлінню освіти провести роботу по оптимізації мережі (штатної чисельності) з метою недопущення незабезпеченості призначеннями у 2019 році по заробітній платі та   привести у відповідність до кошторисних призначень штатну чисельність працівників закладів освіти.
	Управлінню ЖКГ та управлінню економіки здійснювати контроль та проводити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності та в разі їх збитковості, аналізувати причини відсутності прибутку, невідповідності плати (тарифів) на надання послуг їх собівартості.
	Управлінню економіки провести результативну роботу по залученню міжбюджетних трансфертів із діючих державних фондів (соц.економічного розвитку, регіональних фондів, дорожній фонд, та інш.).

7. КП «Енергоресурс» разом із головними розпорядникам бюджетних коштів, не допускати перевищення затверджених помісячних/річних обсягів лімітів споживання енергоносіїв. Крім того, в бюджетних закладах та установах, зменшувати подачу тепла у вихідні дні  до мінімуму з метою  недопущення перевищення встановлених помісячних лімітів та економним витрачанням бюджетних коштів.
Жмеринському управлінню ГУ ДФС у Вінницькій області вживати вичерпних заходів по скороченню заборгованості по надходженнях до міського бюджету плати за землю, акцизного, єдиного податків, а також здійснювати аналіз та забезпечувати надходження платежів від підприємств, які зареєстровані в м.Жмеринка, але не сплачують податки в бюджет м.Жмеринка.
9. Відділу контролю за додержанням законодавства про працю міської ради забезпечити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед суб’єктів підприємницької діяльності для досягнення повної легалізації заробітної плати найманих працівників;
10. Виконавчому комітету, з метою надання послуги жителям міста та залучення додаткових надходжень від адміністративних послуг, забезпечити роботу з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
11. Відділу земельних ресурсів та юридичному відділу виконавчого комітету активізувати роботу та вжити необхідних заходів щодо стягнення в судовому порядку боргу з боржників з орендної плати та щодо виконання Жмеринською ДВС наявних виконавчих проваджень.
12. Управлінню ЖКГ забезпечити надходження коштів до бюджету від продажу майна комунальної власності.
13.Зобов’язати головних розпорядників бюджетних коштів у підпорядкуванні яких є комунальні підприємства – одержувачі бюджетних коштів, здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю, цільовим та ефективним використанням коштів, майна, фінансових, матеріальних та інших ресурсів, виконанням планових завдань, достовірністю ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності з метою покращення їх  фінансового стану та зменшення навантаження на міський бюджет, зважаючи на неодноразові їх звернення з проханням виділення коштів із  бюджету міста. 
 14. Головним розпорядникам бюджетних коштів  достовірно  та вчасно проводити аналіз залишків бюджетних коштів, не ініціювати внесення змін до планів асигнувань не провівши попередній аналіз призначень, вносити зміни в разі необхідності за умови  детального обґрунтування та їх доцільності. 
 15. На виконання ст. 26 Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ від 12.12.2018р. №1062 «Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001», з метою запобігання фактам незаконного та неефективного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності бюджетної установи та підвідомчих закладів, головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити їх дієвість та організовувати внутрішній контроль і внутрішній аудит. 
  
16. Відділу внутрішньої політики, діловодства та контролю (Лівшун В.В.) довести  дане  рішення, з метою його виконання до головних  розпорядників  коштів,  управлінням та відділам виконавчого комітету, КП «Енергоресурс», Жмеринському управлінню ГУ ДФС у Вінницькій області.
 
17.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  залишаю  за  собою.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


Секретар міської ради                                                                               Ю.Світлак





















