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І півріччя 2017
року
За І півріччя 2017 року надходження до загального та спеціального
фондів міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів)
склали 30 747,9 тис. грн. В свою чергу міжбюджетні трансферти загального
та спеціального фонду склали 121 334.6 тис. грн. (дотація вирівнювання з
державного бюджету –1686,3 тис. грн., субвенції загального та спеціального
фондів склали 119 648,3 тис. грн. Доходи загального фонду склали 29872.3
тис. грн., що становить 113.4 відс. до плану на звітній період.
Значну питому вагу в складі доходів загального фонду займає:
- податок з доходів фізичних осіб – 62.3 відс., якого надійшло 18598.6 тис.
грн. або 113.4 відс. до плану на звітній період.
- плата за землю – 15.4 відс., якої надійшло 4600.5 тис. грн. або 146.5 відс.
до плану на звітній період.
Доходи спеціального фонду (без врахування міжбюджетних
трансфертів) склали 875.6 тис. грн., в тому числі до бюджету розвитку
надійшло 136.8 тис. грн.
Видатки загального фонду за І півріччя 2017 року проведені в сумі
116 364,6 тис. грн., що складає 50.8 відс. до уточненого плану на 2017 ріква.
Із загального фонду видатків видатки соціального спрямування складають
82,5 відсотка. Видатки спеціального фонду проведені в сумі
1 367,4
тис.грн.
Враховуючи вищенаведене, міська рада
вирішила:
1. Інформацію фінансового управління Яремчанського міськвиконкому
щодо виконання міського бюджету за півріччя 2017 року взяти до уваги.

2. Затвердити:
- звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року згідно з
додатками 1-2, які є його невід’ємною частиною.
3. Оприлюднити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя
2017 року 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).

Міський голова

Василь Онутчак

Пояснювальна записка
До звіту про виконання
міського бюджету
за І півріччя 2017 року
За

І півріччя

2017 року до міського бюджету м. Яремче (без

врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів загального та
спеціального фондів в сумі 30 747 ,9 тис. грн. 114,3 відс. до уточненого
плану на звітній період , в тому числі до загального фонду – 298 72,3тис. грн.
або відповідно становить 113,4 відс.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження
загального фонду бюджету м. Яремче ( без врахування трансфертів )
збільшились на 44,3 відс.
Доходи спеціального фонду (без врахування трансфертів) склали
875.6 тис. грн., що становить 154,9 відс. до уточненого плану на звітній
період.

Дотації вирівнювання з Державного бюджету надійшло в сумі 16

86.3 тис. грн. що становить 100 відс. до уточненого плану на звітній період.
Субвенцій з Державного бюджету на виконання програм соціального
захисту населення одержано в сумі 54 476,3 тис. грн. що становить 95,5 відс.
до уточненого плану на звітній період.
Видатків загального фонду проведено на 50.8 відсотки до уточненого
плану на рік 2017 року або на 52.4 відсотки до затвердженого плану на рік.
В структурі видатків 44.5 відс. займають видатки за рахунок субвенції з
Державного бюджету ( допомоги сім’ям з дітьми, субсидії).
По основних галузях в загальній сумі видатки складають:
- на освіту - 34 065,2 тис. грн. ( 29,3%)
- культуру - 3 815,4 тис. грн. (3,3 %)
- апарат управління – 8 309,7 тис. грн.( 7,1%)

На 2017 рік на виконання програм,

затверджених міською радою

заплановано кошти в сумі 4 482.5 тис. грн. За І півріччя 2016 року на
виконання вказаних програм профінансовано кошти в сумі 1 301.9 тис. грн.
або 29.0 відсотки до плану на рік.
Як при плануванні, так і при фактичному виконанні, в структурі
видатків міського бюджету 64,9 відсотка займають видатки на оплату праці,
5,3 відсотків на оплату енергоносіїв.
По охороні здоров’я видатки на харчування одного ліжко-дня
становлять 9,10 грн., на медикаменти 17,53 грн., по установах освіти
харчування одного діто-дня в дитячо-навчальних закладах становить 10,0
грн., а по загальних школах – 10,0 грн.
Станом на 01.07.2017

року працівникам бюджетних установ

заборгованості по заробітній платі немає.

Кредитування загального фонду на 2017 рік передбачено в сумі

25,0

тис. грн., однак станом на 01.07.2016 року кошти на кредитування не
виділялись.
Начальник
фінансового управління

Ганна Бойчук

