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Про виконання міського
бюджету за 2017 рік
За 2017 року надходження до загального та спеціального фондів
міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) склали
63365.8 тис.гривень, з яких до загального фонду 61445.6 тис. грн. В свою
чергу міжбюджетні трансферти загального та спеціального фонду склали
173379.7 тис. грн. (дотація вирівнювання з державного бюджету –3372.9
тис.грн., стабілізаційна дотація 514.4 тис.гривень, субвенції загального та
спеціального фондів склали 169492.4 тис. грн..
Значну питому вагу в складі доходів загального фонду займає:
- податок з доходів фізичних осіб 37244.8 тис. грн. або 60,6 відсотки
надходжень.
- плата за землю – 15.6 відс., якої надійшло 9583.5 тис. грн. або 99.5 відс.
до уточненого плану на звітній період.
- акцизний податок – 10 відсотків або 6170.0 тис.гривень;
- єдиний податок - 7 відсотків або 4152.0 тис.гривень.
Доходи спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів)
склали 1920.2 тис. грн., в тому числі до бюджету розвитку надійшло 136.8
тис. грн.
Видатки загального фонду за 2017 року проведені в сумі 231477.3 тис.
грн., що складає 95.5 відсотка до уточненого плану на 2017 рік та 104.1
відсотки до першочергового плану. У видатках міського бюджету найбільшу
питому вагу займають:
- видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату – 101473.0
тис.грн, або 43.8 відсотки;
- соціальні виплати видатки – 101967.5тис.грн. або 44 відсотки;
- використання товарів і послуг – 43468.9 тис.грн. або 17 відсотків, з них на
оплату комунальних послуг та енергоносіїв 6870.0 тис.грн., на медикаменти –
589.0 тис.грн., продукти харчування – 1418.8 тис.грн.
- субсидії, поточні трансферти – 12173.8 тис.грн, з яких 3613.9 органам
державного управління інших рівнів, 8560.0 тис.грн - підприємствам,
установам, організаціям.
На утримання органів державного управління із міського бюджету виділено
кошти за бюджетною програмою 0170 «Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад» - 10866.2 тис.грн
та за бюджетною програмою 0180
«Керівництво та управління у відповідній галузі» -7507.1 тис.гривень.

По галузі « Освіта» видатки загального фонду міського бюджету
складають 60035.7 тис.гривень, з них за рахунок освітньої субвенції з
державного бюджету 36428.9 тис.грн або 54.1 відсотків, стабілізаційної дотації
– 439.4 тис.гривень. За рахунок коштів міського бюджету на освіту
спрямовано 23167.4 тис гривень, що складає 39 відсотків всіх видатків на
освіту та 38 відсотків власних доходів міського бюджету.
На фінансування установ охорони здоров’я використано кошти в сумі
27900.4 тис.грн. при першочерговому плані – 26800.0 тис.грн. та
уточнененому плані – 29407.4 тис.грн., з них за рахунок субвенції з
державного бюджету 24326.7 тис.грн або 87.2 %, стабілізаційної дотації – 75.0
тис.гривень та за рахунок коштів місцевого бюджету 3498.7 тис.грн.
По установах культури видатки із міського бюджету склали 7533.5
тис.грн. при першочерговому плані – 7674.5 тис. грн. що складає 3 відсотки
загальних видатків міського бюджету та 12 відсотків власних доходів
загального фонду.
На житлово-комунальне господарство видатки міського бюджету
склали 8285.0 тис. грн., або 13.5 відсотків власних надходжень, з них за
програмами:
6060 « Благоустрій міст, сіл, селищ» – 2925.2 тис.грн.;
6120 « Вивезення сміття, відходів, надійної та безперебійної
експлуатації каналізаційних систем» - 1401.9 тис.гривень за збір та вивіз
відходів;
6130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних
підприємств…» -3141.9 тис. гривень на видатки з зовнішнього освітлення сіл,
селищ, міста;
6052 « Забезпечення функціонування водопровідно – каналізаційного
господарства» - 622.0 тис.гривень на фінансову підтримку комунального
підприємства, у зв`язку з не прийняттям рішення радою про підвищення
тарифів.
6010 «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування
житлово – комунального господарства» - 194.0 тис.гривень на ремонт
житлового фонду, який передається новоствореним ОСБ.
Враховуючи вищенаведене, міська рада вирішила:
1. Інформацію фінансового управління Яремчанського міськвиконкому
щодо виконання міського бюджету за 1 півріччя 2017 року взяти до уваги.
2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік згідно з
додатками 1-2, які є його невід’ємною частиною.
3. Оприлюднити звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік згідно
з вимогами чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань економіки, фінансів, бюджету, туризму та інвестицій
( А.Андрухович).
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