ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
16 липня 2019 року

смт Велика Димерка

№ 166

Про виконання селищного
бюджету Великодимерської
селищної ради за І півріччя
2019 року
Керуючись підп. 1 п. «а» ст. 28, ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, та враховуючи висновки постійної комісії з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
промисловості, інвестицій та зовнішньо економічних зв’язків, виконавчий
комітет селищної ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету Великодимерської
селищної ради за І півріччя 2019 року:
-

по доходах у загальній сумі 101 455,0 тис. грн., у тому числі:

1.1

по загальному фонду 97 974,9 тис. грн., з них субвенції та дотації
36 422,1 тис. грн.;
1.2 по спеціальному фонду 3 480, 1 тис. грн.

- по видатках у загальній сумі 95 025 691,04 грн., у тому числі:
1.3
по загальному фонду 79 566,4 тис. грн.;
1.4
по спеціальному фонду 15 459,2 тис. грн.
Селищний голова

А. Бочкарьов

Інформація
про хід виконання селищного бюджету Великодимерської
селищної ради за І півріччя 2019 року
ДОХОДИ
За І півріччя 2019 року обсяг доходної частини місцевого бюджету становить 101 455,0 тис
грн, а саме: надходження до загального фонду – 97 974,9 тис. грн. (в тому числі трансферти
– 36 422,1 тис. грн.), до спеціального фонду – 3 480,1 тис. грн. (в тому числі власні
надходження бюджетних установ – 939,9 тис. грн.).
Структура доходів селищного бюджету за І півріччя 2019 року.
Спеціальний фонд
3 480,10 тис.грн;
3%
Офіційні
трансферти 36
422,10 тис.грн;
36%

Загальний фонд
61 552,80 тис.грн;
61%

Загальний фонд
До загального фонду селищного бюджету за І півріччя 2019 року (без врахування
трансфертів) надійшло 61 552,8 тис. грн. при плані 53 950,0 тис. грн., виконання планових
показників склало 114,09%, перевиконання складає 7 602,8 тис. грн.
Структура надходжень загального фонду селищного бюджету
за І півріччя 2019 року

Акцизний
Єдиний
податок;
податок;
4650,1 тис.грн
5682,3 тис.грн
8%
9%

Податок на
майно; 9877,4
тис.грн 16%

Рентна плата;
16,5 тис.грн
0,03%

Неподаткові
надходження ;
18 тис.грн
0,06%

Податок на
прибуток
підприємств;
14,9 тис.грн
0,01%

Податок на
доходи
фізичних осіб;
41188 тис.грн
66,9%

Основними бюджетоутворюючими джерелами селищного бюджету за І півріччя 2019
року є:

податок на доходи фізичних осіб – 41 188,0 тис. грн.;

податок на прибуток підприємств - 14,9 тис. грн.;

податок на майно – 9 877,4 тис. грн.(в т.ч. земельний податок 2 181,5тис.грн.);

єдиний податок – 5 682,3 тис. грн.;

акцизний податок – 4 650,1 тис. грн.

неподаткові надходження – 123,7 тис. грн.;

рентна плата – 16,5 тис. грн.;
За І півріччя 2019 року з державного бюджету до бюджету селищної ради
надійшли:
- освітня субвенція в сумі 24 647,8 тис. грн.,
- медична субвенція в сумі 6 182,3 тис. грн.,
субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми
потребами – 125,8 тис. грн.;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 1 095,2 тис. грн.,
додаткова дотація з місцевого бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти
та охорони здоров`я – 1 879,4 тис. грн.,
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 150,1 тис. грн.,
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету – 269,9 тис. грн.,
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 955,0 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих идатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду – 116,8 тис. грн.
Спеціальний фонд
До спеціального фонду за І півріччя 2019 року без врахування власних надходжень
бюджетних установ надійшло – 2 540,1 тис. грн. при плані 1355,6 тис. грн., виконання
планових показників склало 187,4 %, перевиконання складає 1 184,5 тис. грн.
Крім того, власні надходження бюджетних установ за І півріччя 2019 року складають 939,9
тис. грн.
Структура надходжень спеціального фонду бюджету Великодимерської селищної
ради за І півріччя 2019 року

екологічний
податок ; 28,5
тис.грн., 0,8%

кошти від
відшкодування
втрат ; 3,5 тис.грн.,
0,2%

власні надходження
бюджетних установ
; 939,9 тис.грн.,
75,8%

надходження
коштів пайової
участі у розвитку
інфраструктури
населеного пункту;
2508,1 тис.грн.,
185,1%

Більшу частину загальних надходжень спеціального фонду за І півріччя 2019 року
займають:
 надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного
пункту – 2 508,1 тис. грн., (185,1%),
 ТОВ «БТ Холдінг» - 1 355,7 тис. грн.,
 Томін Едуард Євгенович – 756,7 тис. грн,
 ТОВ «Д ТРАНС-АВТО» - 201,7 тис.грн.,
 МАЯДО – 194,0 тис. грн..
 власні надходження бюджетних установ – 939,9 тис. грн. (75,8 %),
 екологічний податок – 28,5 тис. грн. (0,8%),
 кошти від відшкодування втрат – 3,5 (0,2%).

ВИДАТКИ
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Видаткова частина селищного бюджету по загальному фонду за І півріччя 2019 року
виконана на 94,8 %
Виконання видаткової частини селищного бюджету по загальному фонду за звітний
період характеризується такими даними:
тис. грн.
Затверджено з
КПКВК
Галузь
Касові
%
урахуванням
видатки
виконання
внесених змін на
І півріччя 2019 р.

Органи місцевого
самоврядування

9 403,7

7 601,6

80,8

1000

Освіта

52 355,8

44 683,2

85,3

9410
9710

Субвенції та дотації до
районного бюджету (на
утримання охорони здоров’я)

9 832,1

9 832,1

100

2000

Охорона здоров’я

816,7

231,0

28,3

3000

Соціальний захист та
соцзабезпечення

2886,0

1 626,6

56,4

4000

Культура

2 767,8

2 276,1

82,2

5000

Фізкультура і спорт

910,1

721,6

79,3

6000

Житлово-комунальне
господарство

2 807,0

2 293,9

81,7

7000

Економічна діяльність

2 547,5

1 740,7

68,3

8000

Інша діяльність

1 734,7

1 629,9

94

9110

Реверсна дотація

3 373,2

3 373,2

100

9770

Інші субвенції

3 556,5

3 556,5

100

92 991,1

79 566,4

85,56

0100

Разом видатків загального
фонду

Видатки загального фонду бюджету
за функціональною структурою
Економічна
Реверсна
діяльність; 1740,7
Житловотис.грн Інша дотація; 3373,2
комунальне
тис.грн
діяльність;
господарство; 2293,9
1629,9 тис.грн
тис.грн

Інші субвенції ; Органи місцевого
3556,5 тис.грн самоврядування;
7601,6 тис.грн

Фізкультура і спорт;
721,6 тис.грн
Культура;
2276,1 тис.грн
Соціальний захист та
соцзабезпечення;
1626,6 тис.грн

Охорона здоров'я;
231 тис.грн

Субвенції та дотації
до районного
бюджету (на
утримання охорони
здоров’я ); 9832,1
тис.грн.

Освіта; 44683,2
тис.грн

Найбільшу питому вагу за функціональною структурою складають видатки на:
- утримання установ та закладів освіти – 56 %,
- загального обсягу видатків, органів місцевого самоврядування – 10 %,
- субвенції та дотації до районного бюджету (на утримання охорони здоров’я) – 12 %,
- культуру – 3 %,
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 2 %,
- охорони здоров’я – 1 %,
- житлово-комунальне господарство – 3 %,
- фізичну культуру і спорт – 1 %,
- реверсна дотація - 4 %,
- інша діяльність – 2 %,
- економічна діяльність – 2 %,
- інша субвенція – 4 %.





Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на:
заробітну плату з нарахуваннями – 55,2 %,
соціальне забезпечення населення та поточні трансферти підприємствам – 23,9 %, на
енергоносії – 7,4 %,
на продукти харчування – 4,4 %,
інші поточні видатки – 9,1 %.

Видатки загального фонду бюджету
за економічною структурою

на продукти
харчування
4,4%

інші поточні
видатки
9,1%

на енергоносії
7,4%

заробітна плата з
нарахуваннями
55,2%

поточні трансферти
підприємствам та
соц.забезпечення
населення
23,9%

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Видатки спеціального фонду місцевого бюджету Великодимерської селищної ради за І
півріччя 2019 року здійснені в обсязі 15 459,2 тис. грн..:
- бюджет розвитку – 14 368,0 тис. грн.,
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 1 091,2 тис. грн.

Плата за послуги, що
надаються
бюджетними
установами; 1091,2
тис.грн., 7 %
Бюджет розвитку;
14368,0 тис.грн.,93
%

Начальник управління фінансів

О.Косенко

