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Пояснювальна записка
Про виконання бюджету
м. Яремче за 2017 рік.
До складу зведеного бюджету м. Яремче входить 6 місцевих бюджетів:
міський, селищний та 4 сільських бюджети.
Фактично за 2017 рік до зведеного бюджету міста мобілізовано
287760,2 тис.грн. доходів загального та спеціального фондів, що становить
109,7 % до затвердженого плану ( 262312,3 тис.грн) або 94,2 до уточненого
плану ( 305606,8 тис. грн.). До доходів загального фонду бюджету надійшло
коштів в сумі 271689,1 тис.грн., що становить 105,6 % до першочергового
плану (
257315,2 тис.грн. ) або 93,9 % до уточненого плану ( 289379,2
тис.грн.). В складі доходів загального фонду 94370,1 тис.грн. займають власні
надходження бюджету або 34,7 %.
До міського бюджету у 2017 році надійшло 240493.7 тис.гривень , що
становить 108 відсотків до першочергових затверджених доходів міського
бюджету на 2017 рік та 96.4 відсотки до уточнених планових показників на
2017 рік.
До загального фонду міського бюджету надійшло власних доходів в
сумі 61445.6 тис.грн., що становить 94.1 % до затвердженого плану на рік та
91 відсоток до планових показників із урахуванням змін. Питома вага власних
доходів міського бюджету у доходах зведеного бюджету складає – 65%.
До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 1920.2,0 тис. грн., що
становить 221.4 відсотки до першочергових та уточнених планових показників.
Міський бюджет на 60.6 відсотки формується за податку на доходи
фізичних осіб, з якого 47.1 відсотків сплачується 20-ма бюджетоутворюючими
підприємствами та установами. У 2017 році ними сплачено до місцевого
бюджету податку на доходи фізичних осіб - 20391.6 тис.гривень.
В порівнянні із 2016 роком питома вага ПДФО, сплачена бюджетними
установами знизилася на 5.5 відсотка і складає 53.1 %. і відповідно зросла
питома вага податку, сплаченого суб`єктами господарської діяльності за
рахунок збільшення мінімальної заробітної плати проти 2016 року.
Найбільшими платниками серед СГД є ТОВ « Скорзонера» - 1654.0 тис.грн ,
ТОВ « Парктур» -2829.1 тис.грн., Карпатський національний природний парк –
2788.1 тис.грн, ДП «Ворохтянське лісове господарство» - 1876.4 тис.грн,
пансіонат « Карпатські зорі» -1080.2 тис.гривень, західна філія ТОВ « Зірка
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Буковелю» - 4275.3 тис.гривень, Яремчанський РЕМ – 1697.6 тис.гривень,
філіяУМГ « Прикарпаттрансгаз» ПАТ « Укртрансгаз» - 1728.6 тис.гривень.
По окремих платежах загального фонду виконання уточнених планових
показників на 2017 рік складає:,
- податку на доходи фізичних осіб 94,7 %. У зв’язку з підвищенням
мінімальної заробітної плати вдвічі, при формуванні бюджету на 2017 рік,
очікувалися надходження від податку на доходи фізичних осіб від суб’єктів
підприємницької діяльності на рівні 170,0 % до попереднього року, а
фактичний ріст склав 130,2 %;
- акцизному податку 66.7 %, Невиконання пов`язане із зміною порядку
обчислення та перерахування місцевим бюджетам акцизного податку з
пального, що не дало змоги спрогнозувати реальні надходження в 2017 році;
- податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 75,5 % ,
в зв’язку з несвоєчасною сплатою суб’єктами підприємницької діяльності
даного виду податку і відповідно з наявним податковим боргом станом на
01.01.2018 року в сумі 932,6 тис.грн.;
- платі за землю на 99.5 %, в зв’язку із несплатою в повному обсязі
суб’єктами підприємницької діяльності даного виду податку та відповідно з
наявним податковим боргом станом на 01.01.2018 року в сумі 1791,1 тис.грн.;
- єдиному податку на 74.1 %, в зв’язку з тим, що при формуванні
бюджету, планувалися надходження єдиного податку від платників 1 групи
пропорційно росту мінімальної заробітної плати. Проте, внесено зміни до
Податкового кодексу України, якими передбачено застосування понижуючого
коефіцієнта 0,5 до мінімальної заробітної плати. Для платників цієї групи.
Крім того, має місце податковий борг станом на 01.01.2018 року в сумі 157,6
тис.грн.
Станом на 01.01.2018 року податковий борг складав 24455 тис.грн, в
тому числі до державного бюджету 21165.5 тис.грн та до місцевого бюджету 3289.5 тис.грн. До місцевого бюджету податковий борг зріс на 526.6 тис.грн
або на 119.1 відсотки до минулого року. Податковий борг до місцевого
бюджету допущено по наступних платежах: ПДФО – 176,5 тис.грн.,податок на
нерухоме майно ,відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними
особами,які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 1,1 тис.грн., податок
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними
особами,які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 727,9 тис.грн.,
податок на нерухоме майно ,відмінне від земельної ділянки,сплачений
юридичними особами,які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості –90,2
тис.грн., податок на нерухоме майно ,відмінне від земельної ділянки,сплачений
фізичними особами,які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості- 113,4
тис.грн., земельний податок з юридичних осіб – 703,1тис.грн.,орендна плата з
юридичних осіб – 238,3тис.грн., земельний податок з фізичних осіб –
355,7тис.грн., орендна плата з фізичних осіб – 494,0 тис.грн.,єдиний податок з
фізичних осіб – 157,6тис.грн.,з інших платежів – 63,7тис.грн.
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З міського бюджету протягом 2017 року проведено видатків в сумі
231477.3 тис.гривень, що становить 104 відсотки до першочергових планових
показників, затверджених річним розписом на 2017 рік ( 222171.9 тис.грн).
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів склали
3613.9 тис.грн з міського бюджету.
Найбільшу питому вагу у зведеному бюджеті займають:
- видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату – 115287.3
тис.грн., або 42.7 відсотки до загальної суми проведених видатків;
- соціальні виплати видатки – 103733.5 тис.грн. або 38.4 відсотки;
- використання товарів і послуг – 52312.4 тис.грн. або 19.4 відсотків, з них на
оплату комунальних послуг та енергоносіїв 8354.5 тис.грн., на медикаменти –
595.5 тис.грн., продукти харчування – 2260.9 тис.грн.
- субсидії, поточні трансферти – 26759.4грн , з яких 9136.1 органам державного
управління інших рівнів.
У міському бюджеті 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 міськогобюджету виділено
кошти в сумі 18373.3 тис. грн., з яких за бюджетною програмою 0170
«Організаційне,
інформаційно-аналітичне
та
матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на утримання виконавчого
комітету міської ради 10866.2 тис.грн, та за бюджетною програмою 0180
«Керівництво та управління у відповідній галузі» -7507.1 тис.гривень
На оплату праці за КЕКВ 2100 „Заробітна плата і нарахування на
заробітну плату” використано 17050.3 тис.грн., або 93% та на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв - 441.6 тис.грн або 2.0 відсотки.
В порівнянні із 2016 роком видатки на оплату праці за бюджетними
програмами 0170 та 0180 « Керівництво та управління у відповідній галузі»
збільшилися на 166.5 відсотків, у зв’язку із збільшенням посадових окладів
службовців органів місцевого самоврядування відповідно до Закону України «
Про службу в органах місцевого самоврядування» та Постанови Кабінету
Міністрів України від 24.05.2017 року № 353.
По галузі « Освіта» видатки загального фонду зведеного бюджету
склали 67388.0 тис. грн., з яких з міського бюджету 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
місцевого бюджету на освіту спрямовано 30519.7 тис.грн., в т.ч. з міського
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бюджету 23167.4 тис гривень, що складає 39 відсотків всіх видатків на освіту
та 38 відсотків власних доходів міського бюджету.
На оплату праці працівників установ освіти КЕКВ 2100 „Заробітна плата
і нарахування на заробітну плату ” з міського бюджету видатки склали –
51441.7 тис.грн., що становить 86 відсотків в загальній сумі видатків та 156.8
відсотків, або 18636.8 тис.гривень більше ніж видатки на відповідну статтю у
2016 році. На ріст видатків на оплату праці вплинуло збільшення у два рази
мінімальної заробітної плати та ріст на два розряди тарифної сітки для
педагогічних працівників.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів освіти з міського
бюджету спрямовано – 4418.3 тис.грн. або 89 відсотків видатків на цю статтю в
цілому по освіті( 4955.9 тис.грн).;
В розрізі бюджетних програм із загальної суми видатків загального
фонду міського бюджету використано за :
- 1020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами» - 51935.4 тис.грн або 77 відсотків загальних видатків
на освіту, з яких за рахунок освітньої субвенції 36428.9 тис.гривень та 15506.5
тис.гривень, або 16.4 відсотки власних доходів зведеного бюджету та за
рахунок коштів місцевого бюджету. На оплату праці спрямовано 44926.7
тис.гривень, з яких 7824.2 тис.гривень або 17 відсотків за рахунок коштів
місцевого бюджету, що становить 8.3 відсотки власних доходів загального
фонду місцевого бюджету. В порівнянні із 2016 роком видатки на оплату праці
педагогічним та іншим працівникам загальноосвітніх закладів зросли на 159
відсотків. У зв`язку із наявною незабезпеченістю, при затвердженні бюджету,
видатками додатково отримано та спрямовано на заробітну плату 1600
тис.гривень додаткової освітньої субвенції та на утримання установ ,
- 1010 « Дошкільна освіта» - 3935.6 тис.грн., в т.ч. на оплату праці 2885.9
тис.гривень;
- 1090 « Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти»
– 1510.5 тис.грн. або 2.5% видатків на освіту, з яких на оплату праці 1427.6
тис.гривень, що на 105.5 відсотків більше фонду, затвердженого
першочерговим бюджетом. На підвищення заробітної плати з 01.09.2017 року
додатково спрямовано 74.3 тис.гривень.
- 1170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти» - 558.3 тис.грн при першочерговому плані 498.5
тис.гривень та уточненому плані 565.2 тис.гривень, з яких 522.3 тис. гривень,
або 93.6 відсотки видатків за програмою використано на оплату праці. На
підвищення заробітної плати додатково спрямовано 64.8 тис.гривень.
-1190 « Централізоване ведення бухгалтерського обліку» - 852.6
тис.гривень при першочерговому плані 695.9 тис.гривень та уточненому 875.1
тис.гривень. На оплату праці додатково спрямовано з місцевого бюджету 178.3
тис.гривень.
- 1210 « Утримання інших закладів освіти» 941.3 тис.грн, з яких 859.6
тис. гривень або 91.3 відсотки на оплату праці.
Окрім того на реалізацію освітніх програм спрямовано 265.4 тис.грн. та
на допомогу дітям сиротам – 5.4 тис.грн.
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Середні витрати бюджету у 2017 році склали :
- на харчування одного учня в загальноосвітніх закладах – 12 грн., дітей- сиріт
– 15грн, малозабезпечених – 12 грн;
- на харчування одної дитини в дошкільних закладах – 18 гривень - за рахунок
коштів місцевого бюджету та 10гривень за рахунок батьківської плати.
Заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам освіти станом на
01.01.2015 року немає.
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. або 12.5 %. На оплату
захищених видатків спрямовано 26641.4 тис.грн., що складає 95.5% загальних
видатків, з них:
- на виплату оплату праці за КЕКВ 2100 „Заробітна плата і нарахування
на заробітну плату ” – 23602.9 тис.грн. або 84.6 % при уточненому плані –
23602.9 тис.грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1718.7 тис.грн. при
уточненому - 2110.3 тис.грн.;
- на медикаменти та продукти харчування 824.9 тис.грн.при уточненому
плані 1406 тис.грн. ;
- на соціальні виплати (пільгові пенсії та допомоги) – 494.5 тис.грн.
На інші видатки спрямовано 2306.1 тис.грн.,або 8.3%, з них на оплату
послуг (крім комунальних) – 239.7 тис.грн., видатки на відрядження -53.6
тис.грн, придбання предметів та матеріалів – 966.0
В розрізі бюджетних програм видатки на охорону здоров`я складають:
- 2010 « Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»
24437.2 тис.грн при уточненому плані 25415.1 тис.грн. або 87.7 відсотків, з
яких 21422.4 тис.гривень або 87.7 відсотків за рахунок медичної субвенції та
3014.8 тис.гривень за рахунок коштів місцевого бюджету. На утримання
Ворохтянської міської лікарні використано 1628.3 тис.гривень, з яких 400.0
тис.гривень за рахунок медичної субвенції та 75 тис.гривень за рахунок
стабілізаційної дотації з державного бюджету та 1032 тис.гривенькоштів,
спрямованих ізВорохтянського селищного бюджету.
- 2120 « Амбулаторно – поліклінічна допомога населенню» - 2517.7
тис.грн., при уточненому плані 2638.3тис.грн, з яких за рахунок медичної
субвенції 2347.2 тис.гривень;
- 2150 « Первинна медико санітарна допомога» 600.9 тис.грн,.при
уточненому плані 643.8 тис.грн, з яких за рахунок медичної субвенції 557.1
тис.гривень .
На інші заходи по охороні здоров`я та програми спрямовано 344.5
тис.грн., з яких за рахунок цільової субвенції з державного бюджету за
програмою « Доступні ліки» - 201.5 тис.гривень.
Середні витрати бюджету у 2017 році склали :
- на харчування одного хворого в лікарнях міста – 8.24 гривні;
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- на забезпечення медикаментами в установах охорони здоров`я –14.34 гривні;
На соціальний захист та соціальне забезпечення із міського бюджету
використано кошти в сумі 103624.4 тис.грн., при плані 99181.8 тис.грн. , в
тому числі по КЕКВ 2700 „Соціальне забезпечення”- 101567.5 тис.грн. з них за
рахунок субвенцій із державного 99633,5 тис.грн. та обласного бюджету –
103.9 тис.грн.
За рахунок місцевого бюджету спрямовано 3837.3 тис.грн, з них на
територіальні центри за бюджетною програмою 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» -1416 тис.грн.,
за бюджетною програмою 3160 «Оздоровлення та відпочинок дітей» – 271.4
тис.грн., на реалізацію місцевих заходів у молодіжній сфері за бюджетною
програмою 3143 - 57.0тис.гривень, за програмою 3112 « Заходи державної
політики з питань дітей та їх соціального захисту» 49.7 тис.гривень, за
програмою 3240 « Проведення громадських робіт» - 8.3 тис.гривень та на
реалізацію інших місцевих програм соціального захисту населення за
бюджетною програмою 3400 « Інші видатки на соціальний захист населення» –
2138.8 тис.грн.
На житлово-комунальне господарство видатки міського бюджету
склали 8285.0 тис. грн., 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.
Фактичні видатки по галузі « Житлово – комунальне господарство» у
2017 році зросли проти планових за рахунок росту тарифів на зовнішнє
освітлення та збільшення видатків на поточний ремонт комунальних доріг за
рішеннями місцевих рад, а також збільшення тарифів, за рішенням Івано –
Франківської ради. за складування ТПВ на полігоні на 50 відсотків.
По установах культури із міського бюджету видатки 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,
з них:
- на виплату заробітної плати КЕКВ 2100 „Заробітна плата і нарахування
на заробітну плату ” видатки склали – 6770,3 тис. грн. або 90 відсотки.
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 265.6 тис.гривень;
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Видатки в розрізі бюджетних програм та заходів складають:
- 4030« Філармонії, музичні колективи, ансамблі, інші мистецькі заклади та
заходи» на культурно – мистецькі заходи -62.9 тис.грн.;
- 4040 « Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими
програмами розвитку культури і мистецтва» - 150.6 тис.гривень.
- 4060 «Бібліотеки» – 1918.0 тис.грн;
- 4090 « Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу»
-1995.9 тис.грн;
- 4100 «Школи естетичного виховання» – 2929.3 тис.гривень при
першочерговому плані – 2779.0 тис.гривень та уточненому плані 3062.0
тис.грн. Ріст видатків проти першочергових пов`язаний із збільшенням із
01.09.2017 року тарифних розрядів єдиної тарифної сітки ;
- 4200 «Інші культурно – освітні заклади та заходи» – 476.7 тис.гривень,
що складають видатки на утримання централізованої бухгалтерії установ
культури;
Ріст видатків на оплату праці по галузі « Культура і мистецтво проти 2016
року складає 169 відсотків за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати
та тарифних розрядів єдиної тарифної сітки.
По галузі „Фізична культура і спорт” видатки становлять 1428.3 тис. грн.
За бюджетною програмою 5031 « Утримання та навчально – тренувальна
робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл» - видатки у 2017
році склали 1283.0 тис.гривень, при першочерговому плані 1002.4 тис.гривень
На місцеві програми розвитку фізичної культури та спорту використано 145.3
тис.гривень проти 29.9 тис.гривень у 2016 році.
На підтримку місцевих періодичних видань спрямовано 224.0тис.грн.
Субвенції з міського бюджету на реалізацію програм соціально –
економічного розвитку ( державним установам) у 2017 році склала 186.6 тис
гривень
Станом на 01.01.2018 р. дебіторська заборгованість бюджетних установ
складає 2.1 тис.грн, та зменшилася на 20.0 тис.гривень щодо стану на
01.01.2017 року в т.ч. за видатками на соціальний захист та соціальне
забезпечення 2.1.гривень за бюджетною програмою 3010« Надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло - , водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення
побутового сміття, та рідких нечистот». Заборгованість утворилася за рахунок
проведення централізованих проплат по Яремчанському управлінні
водопровідно – каналізаційного господарства за протоколами взаємозаліку при
відсутності видатків.
Кредиторська заборгованість по бюджетних установах м. Яремче станом на
01.01.2017 року склала – 9437.1 тис. грн., що на 417.0 тис.грн менше до
01.01.2016 року, з них просрочена 3215.5 тис.грн.
В розрізі головних розпорядників коштів кредиторська заборгованісь складає:
- 1000 « Освіта» - 461.7 тис.гривень за бюджетною програмою 1020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами».
Заборгованість допущена за оплату енергосіїв - 345.7 тис.гривень та за
продукти харчування – 115.5 тис.гривень по причині відсутності у міському
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бюджеті коштів у зв’язку із ростом видатків на заробітну плату, а також
передачу на фінансування із місцевого бюджету видатків на утримання
загальноосвітніх шкіл( окрім заробітної плати педагогічних працівників),
питома вага у власних доходах яких у 2017 році склала 16.4 відсотки.
- 2000 « Охорона здоров`я» - 59.3 тис.гривень, з яких 15.5 тис.гривень за
енергоносії за програмою 2120 « Амбулаторно – поліклінічна допомога
населенню» та за одержані матеріали на ремонт лікарні за програмою 2010 ««
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» - 43.8
тис.гривень, по причині відсутності коштів в міському бюджеті.
- 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 8824.3 тис.гривень або
93.5 відсотки загальної кредиторської заборгованості, з яких за рахунок
субвенцій з державного бюджету 8704.3 тис.гривень та за рахунок місцевого
бюджету – 120.0 тис. гривень за бюджетними программами:
3010 « Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло - , водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття, та рідких
нечистот» - 8340. 3 тис.гривень, з яких 3167.4 тис. гривень просрочена
заборгованість;
3020 « Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу» - 363.3 тис.гривень, з яких
просрочена - 48.1тис.гривень;
3030 «Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за
пільговий проїзд окремих категорій громадян» - 0.7 тис.гривень;
Заборгованість по вищевказаних бюджетних програмах виникла за рахунок
відсутності субвенцій із державного бюджету фінансування пільг і субсидій за
послугами:
- послуги з постачання електроенергії – 282.0 тис.гривень;
- послуги із постачання та транспортування газу – 8026.3 тис.гривень;
- послуги із водопостачання і водовідведення – 14.4 тис.гривень;
- квартплата та інші – 15.6 тис.гривень.
Дебіторська заборгованість бюджетних установ м.Яремче по спеціальному
фонду станом на 01.01.2018 року складає 5.4 тис.грн за рахунок заборгованості по батьківській платі по дошкільних навчальних закладах – 0.9 тис.гривень та школі естетичного виховання – 4.5 тис.гривень.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2018 р.
становить 58.2 тис. грн.., яка утворена за рахунок попередніх надходжень
батьківської плати.
Бюджетними установами на 2017рік розроблено заходи по економії
коштів на 821.6 тис.грн. Виконання таких заходів становить 1347.0 тис. грн.,
зокрема, по установах освіти – 700.8 тис. грн., установах культури – 154.7 тис.
грн., апарату управління – 385.6 тис.грн, закладах охорони здоров’я – 101.3
тис.грн.
V. ФІНАНСУВАННЯ.
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Вільні залишки коштів по загальному фонду на рахунках у державному
казначействі становлять:
№п Назва бюджету
/п

1

Міський бюджет

2

Бюджет селища
Ворохта
Бюджет с. Микуличин
Бюджет с. Татарів
Бюджет с. Поляниця
Бюджет с. Яблуниця
Разом

3
4.
5.
6.

Залишки субвенції з
державного бюджету:
- освітня
- медична
Всього

Вільні
залишки
станом
на
01.01.2017
року(тис.грн.)
1672.6

Вільні залишки
станом
на
01.01.2018
року(тис.грн.)
560.0

867.8

196.0

1560.0
3292.8
866.7
369.9
8629.8

133.1
224.3
497.5
5.5
1616.4

841.1

1022.6

346.6
494.5
9470.9

620.1
402.5
2639.0

-

По спеціальному фонду вільні залишки станом на 01.01.2018 року склали –
4327.5 тис. грн., в т. ч.:
- бюджет розвитку – 3817.4 тис.грн;
- екологічний податок - 224.3 тис.грн;
- втрати земель с/г призначення – 117.8 тис.грн.
Залишки в розрізі бюджетів:
- м. Яремче – 133.1 тис. грн.;
- смт. Ворохта – 636.6 тис. грн.;
- c. Микуличин – 317.1 тис. грн.;
- с. Татарів – 19.5 тис. грн.;
- с. Яблуниця – 114.5 тис. грн.;
- с. Поляниця –3106.7 тис. грн.
Кредитування в 2017 році проведено в сумі 10,0 тис. грн. за рахунок
загального фонду міського бюджету при першочерговому плані 25.0
тис.гривень.
З Державного бюджету надійшло, так як передбачено затвердженим
бюджетом, базової дотації 3372.9 тис.грн. та стабілізаційної дотації 514.4
тис.гривень
Субвенцій з державного бюджету надійшло – 165758.1 тис.грн. з них :
- медична субвенція – 24284.8 тис.грн., що становить 100% до уточнених
показників;
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- освітня субвенція - 36702.5 тис.грн., що становить 100 % до уточнених
показників;
- на соціально – економічний розвиток окремих територій - 4915.6
тис.гривень;
- на пільги, субсидії та державні допомоги – 99633.5 тис.грн., що
становить 88.9 % до уточнених показників;
В порівнянні із затвердженими першочерговими показниками 2017 року
додатково надійшло субвенцій із державного бюджету 8716.3 тис.грн, з них:
- освітньої субвенції - 1600.0 тис.грн;
- медичної субвенції - 400.0 тис.грн;
- на пільги , субсидії та державні соціальні допомоги - 6716.3тис.грн.
Залишки коштів , які склалися на 01.01.2018 року по м. Яремче за рахунок
невикористаної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально -економічного розвитку окремих територій
становлять 3 108 609 грн., з яких:
- 2 124 000 грн. на реконструкцію ЗОШ І-ІІ ступеня під дитячий
дошкільний заклад на 50 місць в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано
– Франківської області;
- 984 609 грн. на капітальний ремонт дорожного покриття вул. Войтул в
смт. Ворохта Яремчанської міської ради Івано- Франківської області.
Мережа бюджетних установ міської ради в порівнянні із 2016 роком
залишилася без змін.
На початок 2018 року штатна чисельність міської та їх виконавчих
органів за ТПКВК МБ 0170, 0180 в порівнянні із штатною чисельністю
станом на 01.01.2017 року збільшена на 2.5 одиниць.
Збільшення відбулося за рахунок:
- Введення в штатну структуру Поляницької сільської ради посади
державного реєстратора ( всього 1 одиниць);
- введення у штатний розпис Ворохтянської селищної ради посади
бухгалтера (0.5 одиниці);
- введення, відповідно до рішення міської ради, у штатний розпис
управління освіти міськвиконкому посади юриста.
Всі зміни відбулися за рішеннями органів місцевого самоврядування.
В галузі « Освіта» на кінець року штатна чисельність працівників збільшилася
на 35.5 одиниць, а саме:
1. За бюджетною програмою ТПКВК МБ 1010 « Дошкільна освіта» на кінець
року збільшено штатну чисельність за рахунок того, що з вересня місяця
введено в експлуатацію новий дошкільний заклад в с. Поляниця, де відкрито
додатково 2 групи та переведено на продовжений режим роботи садочка з 6
годиного на 10.5 годинний. При цьому штатна чисельність за рішенням
відповідної ради збільшилася на 21,25 ставки ( 7.4 педставок та 13.85 ставок
інших працівників).
2. За бюджетною програмою ТПКВК МБ 1020 на кінець року кількість ставок
зросла на 10.5 ставок, при цьому ставки педагогічних працівників зросли на
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19.5 одиниць, а ставки інших працівників зменшилися на 9 одиниць, з
наступних причин:
- збільшення на 15 одиниць педагогічних ставок та 0.25 ставки спеціаліста за
рахунок відкриття трьох початкових класів, одного п`ятого та одного дев`ятого
класу та збільшення, згідно навчального плану, навантаження 1-4 класів на 160
годин ( 8.9 ставки), 5-9 класів на 50.3 години ( 2.8 ставки) , 10 11 класів на 59,2
години ( 3.3 ставки);
- введення за рішенням міської ради 4.5 ставок посад вихователів для
супроводу дітей під час організованого підвозу;
- введення в штатний розпис Поляницької ЗОШ 1.5 ставки кухаря та однієї
ставки помічника.
3. За бюджетною програмою ТПКВК МБ5031 « Утримання та навчально
тренувальна робота дитячо – юнацьких спортивних шкіл» штатна чисельність
збільшилася на 2 одиниці за рахунок збільшення відповідної кількості груп.
4. За бюджетною програмою 1210 « Утримання інших закладів освіти» штатна
чисельність педагогічних працівників збільшилася на 1.75 одиниць за рахунок
збільшення кількості учнів та відповідно
збільшення навантаження
викладацьких годин.
Начальник фінансового
управління

Ганна Бойчук

11

