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УКРАЇНА
       ЖМЕРИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  “  15  ” лютого 2018 р.                                                                          № 38
м. Жмеринка 

Про підсумки виконання бюджету 
міста за  2017 рік

                
За  січень-грудень 2017 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 371781,5 тис.грн. доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету міста надійшло 345639,5 тис.грн., що становить 102,3% до уточнених планових показників на січень-грудень 2017р., з яких:
- 157143,0  тис.грн. (106,1%) податки, збори та інші платежі, понад уточнений план надійшло 8993,7 тис.грн.
- 188496,5 тис.грн.(99,3%) офіційні трансферти з державного та обласного   
бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 26142,0 тис.грн., з  яких:
- 2839,0 тис.грн. – податки,  збори  та інші  платежі, виконання по яких становить 177,2% до уточненого річного плану;
- 13728,3 тис.грн. – власні  надходження  бюджетних  установ, в тому числі по коду 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» відображений гривневий еквівалент залишку коштів в іноземній валюті, що надійшли відповідно до проекту «Energy Go» в сумі 10719,4тис.грн. та передбачені в бюджеті міста по коду 42020000 «Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів»; 
- 9574,7 тис.грн. –  здійснено конвертування валюти та перенесено кошти 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».
Найбільша питома вага в надходженнях до бюджету податків і зборів, належить податку та збору на доходи фізичних осіб і складає 74,9%. Фактично надійшло 117662,9 тис.грн., що становить 105,4% до уточненого річного призначення, понад уточнений план отримано 6039,0тис.грн. 
Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  за січень-грудень 2017 року надійшло 2967,3тис.грн., що становить 127,9% до уточненого річного плану. 
Акцизного податку з виробленого в Україні  та ввезеного на територію України пального надійшло 4862,1тис.грн., що становить 95,3% до уточненого річного плану. 
По коду бюджетної класифікації 19090100 «Кошти, що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог пункту 43 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 96 "Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування"» надійшла компенсація із державного бюджету в сумі 122,5 тис.грн. в зв’язку з недонадходженням до бюджету міста у 2017 році акцизного податку з пального порівняно з фактичними нарахуваннями роздрібного акцизу з пального у 2016 році.
       Місцевих податків протягом 2017 року до загального фонду бюджету міста надійшло 24067,0тис.грн., що становить 108,4% до уточненого річного плану (ут. план - 22202,7тис.грн.). Найбільша питома вага в складі місцевих податків і зборів належить єдиному податку (55,2%) та податку на майно (44,8%). 
       Єдиного податку за січень-грудень 2017р. надійшло від юридичних та фізичних осіб в сумі 13279,7тис.грн., що становить 115% до уточненого річного планового показника (ут.план  – 11543,5тис.грн.).      
       Податку на майно надійшло 10784,3тис.грн., що становить 101,2% до уточненого річного призначення (ут.план -10655,5тис.грн.) . В тому числі,  плати за землю - 10288,6 тис.грн., що становить 101,9% до уточненого річного призначення, понад план отримано 193,2 тис.грн. 
       За даними Жмеринської ОДПІ станом на 01.01.2018 року заборгованість в цілому по платежах до місцевого бюджету складає 1706,1тис.грн., в т.ч. у відрахуваннях до бюджету міста Жмеринки – 1320,2тис.грн. Найбільша заборгованість станом на 01.01.2018р.рахується по земельному податку та орендній платі в сумі 882,9тис.грн., яка збільшилася на 312,4тис.грн. порівнюючи з недоїмкою станом на 01.01.2017р. 
        До  бюджету міста в 2017 році надійшло плати за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитному рахунку в ПАТ «Укргазбанк» в сумі 5191,2тис.грн.
В розрізі джерел спеціального фонду, найбільша питома вага в надходженнях, якщо не враховувати власні надходження бюджетних установ, 
належить надходженням коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення, яких надійшло 2580,9тис.грн., що вдвічі  більше (217,9%) річного планового показника  в результаті збільшення кількості проданих ділянок.
 До спеціального фонду бюджету міста надійшли кошти від відчуження комунального майна в сумі 75,5тис.грн., від пайової участі у розвитку інфраструктури міста в сумі 37,1тис.грн., екологічного податку в сумі 133,1тис.грн. та мобілізовані кошти до цільового фонду на суму 9,7тис.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 року  на сесіях міської ради обсяг видатків уточнювався і уточнене призначення  становить  387166,8 тис.грн., з них: загальний  фонд –  301706,9 тис.грн.,  спеціальний  фонд – 85459,9тис.грн.
Виконання бюджету за 2017 рік становить в  сумі   361010,9 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 295817,3 тис.грн., по спеціальному  - 65193,6 тис.грн.. Із місцевого бюджету надано поворотну фінансову допомогу (бюджетну позичку) комунальним підприємствам на суму 300,000 тис.грн., яка у повному обсязі повернена.  Повернено довгострокових кредитів  за 2017 рік до  бюджету  наданих на  молодіжне будівництво  у  попередні  роки – 25,155 тис.грн.
Відповідно бюджет по загальному фонду виконаний на 98% до уточненого плану на рік та  по  спеціальному  фонду  на 76,3%  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 104450,2 тис.грн., або 28,9%, оплата комунальних  послуг  та  енергоносіїв  - 10916,2 тис.грн.,  або 3,0 %, видатки  на  придбання  продуктів  харчування становлять 6326,4 тис.грн.,  або 1,7%.  Значний  обсяг  видатків  проведено  за рахунок   субвенцій   з  державного  та обласного бюджетів на   соціальні  виплати (пільги, субсидії, допомоги)  – 144230,0 тис.грн.,  або  39,9% від загального обсягу видатків, освітня субвенція  – 42154,8тис.грн.,  або  11,7%. Реверсна  дотація (передача  коштів  до  державного  бюджету) – 9479,2  тис.грн.,  або  2,6%.    
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального  фонду  проведено  видатків   на  суму  54182,0 тис.грн., які спрямовано на розвиток галузей – придбання обладнання довгострокового користування, комп’ютерної техніки, капітальний ремонт, реконструкцію об’єктів, реставраційні роботи, будівництво та інші видатки.

Станом на 01.01.2018 року відображена кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету  в  сумі 61966,9 тис.грн., з них 61940,0 тис.грн. по видатках соціального характеру, яка виникла через недофінансування    субвенцій із державного та обласного бюджетів та 26,9 тис.грн. по виконавчому комітету за надані послуги сторонньою організацією, яка обліковується як така термін виплати якої не настав. 
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.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року по загальному фонду бюджету  становить в  сумі 597,5 тис.грн., з них: 31,7 тис.грн., яка виникла внаслідок передплати періодичних видань у 2017 році на 2018 рік;  565,8 тис.грн. – дебіторська заборгованість, яка виникла внаслідок проведеного перерахунку по субсидіях, що були проведені в централізованому порядку відповідно до постанови КМУ №20 від 11.01.2005 року по ДП«Жмеринкаводоканал» КП«Вінницяоблводоканал». 
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 2017 рік,  виконком міської ради ВИРІШИВ:        

1.Інформацію начальника фінансового управління (Безверхня Г.Г.) про стан виконання бюджету міста за 2017 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 2017 рік». 
  3. Начальникам управлінь та відділів  міської  ради,  розпорядникам  бюджетних  коштів,  керівникам комунальних  підприємств  міста,  Жмеринській  ОДПІ  надати в термін до 01.03.2018 року пропозиції фінансовому управлінню Жмеринської міської ради по  заходах  щодо наповнення  бюджету  міста  та  економного  і  раціонального  використання  бюджетних коштів у  2018  році.
4. Доручити фінансовому управлінню (Безверхня Г.Г.) опрацювати надані пропозиції, розробити проект рішення про план заходів щодо наповнення доходної частини бюджету міста, скороченню податкового боргу, посилення фінансово-бюджетної дисципліни та економного витрачання бюджетних коштів  в  2018  році та винести на розгляд виконавчого комітету.
5. Управлінню освіти    Жмеринської міської ради  провести роботу по ліквідації простроченої кредиторської заборгованості спеціального фонду.
6. Управлінню праці та соціального захисту населення провести роботу по ліквідації дебіторської заборгованості.
7. Загальному   відділу (Кудіна С.А.) довести  дане  рішення, з метою його виконання до головних  розпорядників  коштів,  управлінням та відділам виконавчого комітету.   
    
8.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  залишаю  за  собою.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



Міський голова                                                                       А.Кушнір








