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Про
виконання
міського
бюджету за І півріччя 2019 року
За І півріччя 2019 року надходження до загального та спеціального
фондів міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів)
склали 46 283 761 грн. В свою чергу міжбюджетні трансферти загального та
спеціального фонду склали 141 367 256 грн. (дотація вирівнювання з
державного бюджету – 2 343 000 грн., субвенції загального та спеціального
фондів склали 139 024 256 грн. Доходи загального фонду склали 44 947 156
грн., що становить 104,0 відс. до плану на звітний період.
Значну питому вагу в складі доходів загального фонду займає:
- податок з доходів фізичних осіб – 61,9 відс., якого надійшло 27 812
063 грн. або 96,3 відс. до плану на звітний період.
- плата за землю – 18,2 відс., якої надійшло 8 188 455 грн. або 134,6
відс. до плану на звітний період.
Доходи спеціального фонду (без врахування міжбюджетних
трансфертів) склали 1 336 605 грн., в тому числі до бюджету розвитку
надійшло 153 372 грн.
Видатки загального фонду за перше півріччя 2019 року проведені в
су-мі 134 800 445 грн. Із загального фонду видатків видатки соціального
спря-мування
складають 49,8 відсотка. Видатки спеціального фонду
проведені в сумі 3201,8 грн.
Враховуючи вищенаведене, міська рада
вирішила:
1. Інформацію фінансового управління Яремчанського міськвиконкому
щодо виконання міського бюджету за 1 півріччя 2019 року взяти до уваги.
2. Затвердити:
- звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2019 року згідно з
додатками 1-2, які є його невід’ємною частиною.
3. Оприлюднити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя
2019 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 I півріччя 2019 року
За І півріччя 2019 року до міського бюджету м. Яремче (без
врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів загального та
спеціального фондів в сумі 46 283,8 тис. грн. або 105,6 відс. до уточненого
плану на звітній період, в тому числі до загального фонду – 44 947,2 тис. грн.
або відповідно становить 104,0 відс.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження
загального фонду бюджету м. Яремче (без врахування трансфертів )
збільшились на 28,3 відс.
Доходи спеціального фонду (без врахування трансфертів) склали
1 336,6 тис. грн., або в 2,2 рази перевищує уточнений план на звітній період.
Дотації вирівнювання з Державного бюджету надійшло в сумі 2 343,0 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 42 252,8 тис. грн., що становить 91,2 відс.
до уточненого плану на звітній період.
Видатків загального фонду проведено на 65,0 відсотків до уточненого
плану за перше півріччя 2019 року або на 45,5 відсотки до затвердженого
плану на рік та на 102,5 відсотки більше аналогічного періоду 2018 року.
В структурі видатків 77,5 відсотки займають видатки за рахунок
субвенцій та дотацій з Державного бюджету (освіта, охорона здоров’я,
допомоги сім’ям з дітьми, субсидії).
По основних галузях видатки складають:
- освіта - 53 795,7 тис. грн. (58,6%) проти 42781.6 тис.гривень у аналогічному
періоді 2018 року, або на 125.7 відсотки, в тому числі ріст видатків за
рахунок субвенцій з державного бюджету на 24 відсотки, за рахунок
місцевого бюджету – на 33 відсотки;
- культура - 3 121,2 тис. грн. (3,0%) проти 2432.9 тис.гривень в аналогічному
періоді минулого року або зросли на 28.3 відсотки;
- органи управління – 15 145,9 тис. грн. (16,5%) проти 11987.8 тис.гривень у І
півріччі 2018 року, або 26.3 відсотки більше;
- охорона здоров’я – 11 133,3 тис. грн. (12,1%) проти 14072.4 тис.гривень за І
півріччя 2018 року, або на 20.9 менше за рахунок того, що з 1 січня 2019
року первинна медико – санітарна допомога перейшла на пряме бюджетне
фінансування.
- соціальний захист і соціальне забезпечення –43 878,9 тис.грн (47,9%), з яких
за рахунок субвенцій з державного бюджету - 42252,8 тис.грн., за рахунок
доходів місцевого бюджету – 1626,1 тис.грн.

- житлово – комунальне господарство – 4947,8 тис. грн (5,3%) проти 4085.0
тис.гривень за аналогічний період минулого року, або на 21.1 відсотки
більше.
За рахунок власних доходів, які складають 44947.2 тис.гривень, 71.2 відсотки
або 32 011,5.8 тис.грн. спрямовано на оплату праці, 16.7 відсотків або 7486.8
тис.грн на оплату енергоносіїв, 11,0 відсотків або 4947,8 тис.гривень на
утримання житлово- комунального господарства. Ріст видатків на оплату
праці проти аналогічного періоду минулого року склали 115.4 відсотки(в
галузі освіти такий ріст склав в середньому 24 відсотки, в галузі управління на 125.8 відсотків, при тому що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
від 10.05.2017 № 353 посадові оклади службовців органів місцевого
самоврядування зросли в межах 131.3% до 171 відсотка, в галузі культури –
117.9 відсотків ).
На 2019 рік на виконання програм, затверджених міською радою
заплановано кошти в сумі 4 897,1 тис. грн. За 1 півріччя 2019 року на
виконання вказаних програм профінансовано кошти в сумі 1 524,3 тис. грн.
або 31,1 відсотки до плану на рік.
По охороні здоров’я видатки на харчування одного ліжко-дня
становлять 15,45 грн., на медикаменти 19,80 грн., по установах освіти
харчування одного діто-дня в дошкільних навчальних закладах становить
18,0 грн., а по загальноосвітніх закладах – 12,0 грн.
Станом на 01.07.2019
року заборгованість по оплаті праці
працівникам бюджетних установ становить 1 193,5 тис. грн, з яких :
- 782,4 тис.грн працівникам закладів охорони здоров`я(Яремчанської ЦМЛ) у
зв`язку із незабезпеченістю в повному обсязі медичною субвенцією кошторисними призначеннями на І півріччя.(Додаткова потреба у коштах складає
157.5 тис.грн);
- 362,7 тис.грн по органах управління;
- 48.4 тис.грн по освіті, зокрема по закладах позашкільної освіти.
З метою своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам
бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету,
протягом першого півріччя одержано у держказначейській службі тринадцять короткотермінових позик на загальну суму 35775.0 тис.гривень.
Станом на 05.07.2019 року заробітна плата за липень місяць виплачена в
повному обсязі.
Кредитування загального фонду на 2019 рік передбачено в сумі 25,0
тис.грн., однак станом на 01.07.2019 року кошти на кредитування не
виділялись.
Начальник фінансового управління

Ганна Бойчук

