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УКРАЇНА
       ЖМЕРИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 листопада 2015 р.                                                                             № 272
м. Жмеринка 

Про підсумки виконання бюджету 
міста за 9 місяців  2015 року.

            За 9 місяців 2015 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 134034,3  тис. грн. доходів, що становить 76,7% до уточненого плану на рік (при нормі 75%) в тому числі:
          1. До загального фонду бюджету міста надійшло 124890,3тис.грн., або 102,5%  до плану 9 місяців та 72,7% до уточненого плану на рік, з яких:
        55131,7 тис. грн. податки, збори та інші платежі (відповідно 107,0% та 81,2%);
        69758,5тис.грн. міжбюджетні трансферти з Державного та обласного бюджетів (відповідно 99,2% та 67,1%).
        2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 9144,1тис.грн., або 317% до уточненого плану на рік, з  яких:
        478,0 тис.грн. – податки,  збори  та інші  платежі (100,9%);
        7882,1 тис.грн. – власні  надходження  бюджетних  установ (484,3% до плану на рік), в т.ч. 5853,0тис.грн. кошти гранту для реалізації проекту «Energy Go»;
        784,0тис.грн. інша субвенція з обласного бюджету (100%).
            
          Із 55131,7тис.грн. податків і зборів, які надійшли за 9 місяців до загального фонду бюджету міста, найбільша питома вага належить податку та збору на доходи фізичних осіб і складає 75%. Фактично надійшло 41327,3тис.грн., що становить 103,5% до уточненого планового розпису на 9 місяців, понад уточнений план отримано 1397,6тис.грн. 
         Темп росту податку та збору на доходи фізичних осіб в контингенті, або у співставних умовах, за 9 місяців 2015р. проти 9 місяців 2014р. складає 109,9%. 
           Місцевих податків і зборів за січень-вересень місяці 2015 року до загального фонду бюджету міста надійшло 9326,0тис.грн., що становить 108,5% до уточненого плану 9 місяців (ут.план-8592,6тис.грн). Найбільша питома вага в складі місцевих податків і зборів належить податку на майно (57,8%) та єдиному податку (42,5%).
          Земельного податку, який входить до складу податку на майно, за дев’ять місяців надійшло 5073,2тис.грн. проти 4725,0тис.грн. уточненого планового показника, відсоток виконання складає 107,4% та більше проти відповідного періоду минулого року на 1599,4тис.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 і перерахунком нормативно-грошової оцінки землі на коефіцієнт індексації 1,249, що передбачалось у бюджеті цього року.
         Разом з тим, за даними податкової інспекції, станом на 1.10.2015 року рахується заборгованість по платі за землю в сумі 279,8тис.грн., в тому числі 215,4тис.грн. по орендній платі за землю.
           Єдиного податку за 9 місяців поточного року, до загального фонду надійшло 3959,6тис.грн., що становить 109,1%, і більше проти відповідного періоду минулого року на 305,1тис.грн., через збільшення оподаткованого доходу. 
           Нововведеного акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло за 9 місяців 2543,6тис.грн. при уточненому плані 1691,0тис.грн., відсоток виконання складає 150,4%.  Із загальної суми надходжень акцизного податку, 1548,8тис.грн. надійшло від реалізації нафтопродуктів від 10 суб’єктів господарювання.
         Також, внаслідок змін в Бюджетному кодексі, до бюджету міста за 9 місяців надійшло плати за надання інших адміністративних послуг в сумі 1013,4тис.грн., що становить 168,9% до уточненого плану за звітний період.                    
           Адміністративних штрафів та інших санкцій за січень-вересень надійшло до бюджету міста 12,2тис.грн., що становить 160,0%. За 9 місяців відбулось 5 засідань адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради де було розглянуто 40 порушників правил благоустрою території, накладено штрафів на суму 23,4тис.грн.
         За даними Жмеринської ОДПІ, станом на 01.10.2015 року заборгованість по місту Жмеринка, в частині платежів, що справляються до місцевих бюджетів складає 499,6тис.грн., яка збільшилась, в порівнянні з початком року на 102,6тис.грн., зокрема по ПДФО – 142,2 тис.грн., акцизному податку – 11,2 тис.грн., єдиному податку – 58,4 тис.грн., платі за землю – 279,8 (в т.ч. орендна плата – 215,4) тис.грн., іншим податкам та платежа – 8,0 тис.грн.
           
           В 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 січень –вересень надійшло 284,5тис.грн. за викуп восьми земельних ділянок та авансових внесків на проведення експертизи земельних ділянок для продажу, виконання якого складає до уточненого плану 197,7%                                   (ут.план-143,9тис.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 185,0т.грн., що більше запланованих на 162,0тис.грн., та більше проти відповідного періоду минулого року на 159,7тис.грн. Пайову участь сплатило 27 суб'єктів господарювання, з якими укладено угоди в 2015 році.
                   Третій рік поспіль, до бюджету не залучаються, але плануються управлінням житлово-комунального господарства, надходження коштів до бюджету розвитку спеціального фонду від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності міста. За 9 місяців планова сума складає 115,0тис.грн., по яких визначено напрямок фінансування в бюджеті.   

                   Видаткова  частина  бюджету  міста  Жмеринка  на 2015  рік  затверджена  в  сумі 154368,6 тис.грн., в тому числі: загальний  фонд 141648,5  тис.грн.,  спеціальний  фонд –12720,1 тис.грн.
             Протягом   9   місяців  2015  року  на  сесіях  міської  ради  обсяг видатків  уточнювався  і  станом  на 01.10.2015 року становить 180059,3 тис.грн., в тому числі  по  загальному  фонду – 156438,2 тис.грн.  та  по  спеціальному  фонду 23621,1 тис.грн. Обсяг кредитування на молодіжне будівництво по спеціальному фонду  передбачено  в  сумі  118,6 тис.грн. 
             Фактичне  виконання  бюджету  міста  по  видатках за 9  місяців  2015  року  складає 118875,3 тис.грн., в т.ч. по  загальному  фонду – 104351,3 тис.грн. та  по  спеціальному  фонду  - 14524,0 тис.грн.  Повернено  кредитів  за  9  місяців 2015 року до  бюджету  наданих на  молодіжне будівництво  у  попередні  роки – 6,3 тис.грн.
             Відповідно  бюджет виконаний  по загальному  фонду на 66,7%  до  уточненого  плану на  рік  та   на 94,3 %  до уточненого  плану  на  звітний  період,  по  спеціальному  фонду  на  61,5%  до  уточненого плану  на  рік.  
            Із загальної суми проведених видатків значний обсяг займає заробітна плата із нарахуваннями працівників бюджетної сфери, що становить 41125,2 тис.грн., або 39,4%,  видатки  на  придбання  продуктів  харчування становлять 1681,6 тис.грн.,  або 1,6%,  оплата комунальних  послуг  та  енергоносіїв  - 4345,8 тис.грн.,  або 4,2 %. Значний  обсяг  витрат   приходиться  на  видатки за рахунок субвенцій  з  державного бюджету  на   виплати соціального характеру  – 43085,1 тис.грн. ,  або  41,3% .   
             Станом  на  01.10.2015 року допущена кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету  в  сумі   838,1 тис.грн.,  яка  виникла  по видатках соціального характеру за рахунок  субвенцій із державного та обласного бюджетів.  Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету  становить 26,7 тис.грн., яка  виникла  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  не  допускається.
          На сьогоднішній день  ще   є  необхідність у додаткових фінансових ресурсах на забезпечення витрат по заробітній платі та енергоносіях в бюджетній сфері, що виникла через інфляцію та ріст тарифів,  в  тому  числі  є  незабезпеченість по  загальноосвітніх  закладах  за  рахунок  коштів  освітньої  субвенції  із  Державного бюджету.

            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 9 місяців 2015 року,  проведено роботу по збільшенню надходжень до бюджету міста на суму 628,3  тис.грн., з них:
             по детінізації трудових відносин та легалізації заробітної плати на суму 54,5 тис.грн.( в т.ч. додаткові надходження становлять: ПДФО – 45,5 тис.грн., єдиний податок – 9,0 тис.грн.);
             активізація роботи з ліквідації заборгованості зі сплати податків та зборів – 362,4 тис.грн.;
             шляхом контрольно-перевірочної роботи, судовими позивами – 36,8тис.грн.;
             роботою з боржниками по орендній платі за землю – 174,6тис.грн.
     За рахунок економного витрачання коштів розпорядниками бюджетних коштів заощаджено за 9 місяців 2015 року  1032,967 тис.грн.,  за  рахунок:
             запровадження  режиму  економного  використання  енергоносіїв – 52,7 тис.грн.,
            не заповнення вакантних посад – 256,137 тис.грн.,
            скорочення  не першочергових  видатків – 34,3  тис.грн.,
            економії по продуктах харчування у дитячих садочках ( в  зв»язку  із  закриттям  дитячих  садочків  на  літній  період)  – 199,8 тис.грн.,
            інших заходів  з економного  і  раціонального  використання  бюджетних  коштів -  490,03  тис.грн. (тимчасове припинення діяльності  дошкільних закладів освіти на літній період та ін.).
               
            З метою подальшої стабілізації фінансового становища у місті, забезпечення у повному обсязі видатків по захищених статтях, вчасного освоєння коштів субвенцій із державного та обласного бюджетів, безумовного виконання  вимог рішення виконавчого комітету № 69  від  19.03.2015 р. «Про план заходів щодо наповнення бюджету міста та економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2015 році»  а також Плану заходів щодо наповнення доходів місцевих бюджетів області, економного та раціонального використання бюджетних коштів у 2015 році, затвердженого головою Вінницької обласної державної адміністрації В.В.Коровієм від 10.03.2015р. № 251/1, керуючись ст.28,52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обговоривши результати виконання бюджету за 9  місяців 2015 року,  виконком міської ради ВИРІШИВ: 
       
            1.Інформацію начальника фінансового управління Безверхньої
Г.Г. про стан виконання бюджету міста за 9 місяців 2015 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 9 місяців 2015 року». 
3. Начальникам управлінь та відділів міської ради, розпорядникам бюджетних коштів, Жмеринській ОДПІ та іншим виконавцям продовжити роботу по забезпеченню виконання вимог визначених Планом заходів щодо наповнення бюджету міста, економного та раціонального використання бюджетних коштів у 2015 році затверджених рішенням виконавчого комітету від 19 березня 2015 року № 69.
            4.Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Романюк О.М.):
1) В зв»язку  з  наближенням  завершення бюджетного року,  вжити  заходів  по  освоєнню  у  повному  обсязі  коштів  субвенції  із  обласного  та  Державного бюджетів.
2) Вжити невідкладних заходів  для продажу об’єктів комунальної власності, кошти від яких заплановано в бюджеті на рік 151,0 тис.грн.   
3) Спільно з управлінням економіки (Коновал А.Р.) провести аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств та закладів за 9 місяців 2015 року та повноту нарахування  та сплати частини чистого прибутку(доходу) ними до бюджету міста.  
5. Управлінню економіки міської ради (Коновал А.Р.):
1) Щомісячно проводити моніторинг відповідності темпів росту(зниження) фонду оплати праці штатних працівників в розрізі підприємств, організацій, що розташовані на території міста до темпів росту (зниження) податку на доходи фізичних осіб. У разі значних відхилень вжити відповідних заходів для уникнення втрат в бюджеті міста по конкретно виявленому суб’єкту господарювання. 
            6. Жмеринській ОДПІ (Кузевич О.В.): 
1) Забезпечити організацію роботи щодо скорочення заборгованості по платежах до місцевого бюджету  міста.
2) Забезпечити залучення до оподаткування акцизним податком з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та організувати роботу по залученню об’єктів до оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та транспортного податку.
7. Управлінню освіти міської ради (Сьомаш С.В.):
1) Вжити заходів  по  освоєнню  у  повному  обсязі  коштів  субвенції  із  обласного  бюджету  передбачених  на  виконання  грантового  проекту «Energy Go: впровадження Плану дій  сталого  енергетичного  розвитку м. Жмеринка».  
8. Управлінню освіти міської ради (Сьомаш С.В.), управлінню культури міської ради (Дудік В.В.) провести роботу по залученню коштів із територіальних громад до бюджету міста Жмеринка  на навчання дітей з відповідних  сіл та селищ у міських закладах відповідно до ст.93 Бюджетного кодексу України, або вивчити питання щодо створення платних груп у навчальних закладах для дітей, які не є жителями міста та проживають на території інших громад та в даному напрямку провести відповідно роботу, враховуючи невиконання районною радою вимог укладеного договору щодо передачі міжбюджетного трансферту для бюджету м.Жмеринка на навчання дітей із району у міських закладах.
             9.Зобов’язати головних  розпорядників  бюджетних  коштів до виконання наступних вимог, спрямованих на  економне витрачання  фінансових ресурсів та дотримання фінансово-бюджетної дисципліни:
1) Переглянути обсяги       кошторисних призначень по не захищених статтях видатків та по захищених статтях, з метою  здійснення перерозподілу видатків на забезпечення додаткової потреби у індексації заробітної плати та енергоносіях.
2) Вчасно проводити аналіз використання коштів та залишків планових призначень по видатках, своєчасно вносити зміни до помісячних обсягів асигнувань в разі необхідності.
3) З метою недопущення кредиторської заборгованості, вчасно подавати заявки на фінансування до фінансового управління та не допускати випадків створення кредиторської заборгованості при наявності залишків коштів на реєстраційних рахунках установ, не допускати відволікання бюджетних коштів у дебіторську заборгованість  та  на  рахунки  розпорядників  бюджетних  коштів  без  реєстрації  зобов»язань  у  органах  Державного  казначейства.
4) Забезпечити вчасне проведення робіт та освоєння передбачених видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів соціально-культурної сфери,  доріг комунальної власності та інших об’єктів відповідно до запланованих  обсягів планових призначень у помісячних планах асигнувань.
             10. Жмеринській ОДПІ, управлінням та відділам міської ради, головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити виконання  цього рішення та до  28 грудня 2015 року надати фінансовому управлінню інформацію про виконання даного рішення для узагальнення та підготовки доповідної записки.  
             11. Загальному   відділу (Любашевська Н.С.) довести  дане  рішення  до головних  розпорядників  коштів,  підприємствам,  установам  та  відділам  міськвиконкому,  які  є виконавцями  даного  рішення.   
             12.Контроль  за  виконанням  цього  рішення  залишаю  за  собою.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



             Міський голова                                                                  А.Кушнір


