ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ
Від 09.11.2011 №8-3/VІ

м.Городище

Про виконання районного
бюджету за 9 місяців 2011 року.
Заслухавши інформацію райдержадміністрації "Про виконання районного
бюджету за 9 місяців 2011 року", враховуючи висновок постійної комісії
районної ради з питань планування, бюджету та фінансів № 18 від
25.10.2011року районна рада відмічає, що протягом 2011 року структурними
підрозділами райдержадміністрації, виконкомами міської, сільських та селищних
рад проведена відповідна робота по виконанню бюджету, покращанню
соціально-економічної ситуації в районі.
Підсумки виконання районного бюджету за 9 місяців 2011 року свідчать
про значну роботу по виконанню прогнозних завдань, передбачених у бюджеті.
До загального та спеціального фондів районного бюджету з урахуванням
трансфертів при уточненому річному прогнозі 98 040,6 тис.грн. надійшло 72
461,8 тис.грн., або 73,9 відс. Власні та закріплені доходи районного бюджету
виконані на 75,7 відс. річних призначень.
При затвердженому радою завданні по доходах загального фонду (без
трансфертних платежів) 8 775,6 тис.грн. фактично до бюджету надійшло 9 158,8
тис.грн. (104 відс.), з них: податку з доходів фізичних осіб 9 110,0 тис.грн. (104
відс.), реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних та
фізичних осіб - підприємців – 6,3 тис.грн. (140 відс.), податку на прибуток
підприємств і організацій - 21,9 тис.грн. (100 відс.), інших надходжень 20,6
тис.грн.
Завдання 9 місяців по доходах виконали всі місцеві ради.
До спеціального фонду районного бюджету (без трансфертів) при річному
прогнозі 1 537,1 тис.грн. надійшло 1 308,6 тис.грн., або 85,1 відс. річного плану,
з них: власні надходження бюджетних установ – 1 305,6 тис.грн., 2,9 тис.грн.
відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається молодим
сім’ям.
Загальний фонд
Дотація вирівнювання з державного бюджету отримана в сумі – 37827,825
тис.грн. (75 відс. річного плану);
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової
забезпеченості місцевих бюджетів – 431,100 (55,6 відс);

Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення пальним станцій
(відділень) екстерної, швидкої та невідкладної медичної допомоги – 49,500 (62,5
відс.);
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення виплат,
пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери –
366,100 тис.грн. (30,2 відс.)
Додаткова дотація з державного бюджету на поліпшення умов оплати
праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну
та активну форми туберкульозу – 4,300 тис.грн. (48,6 відс.)
Субвенцій з державного бюджету отримано 21544,225 тис.грн. (74,6 відс.
річного плану), в тому числі :
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги
сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам
та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 16237,636 тис.грн., (75,5 відс.);
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населен на оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот – 3719,835 тис.грн. (77,5 відс.);
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з
послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на
одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і
скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий
проїзд окремих категорій громадян – 798,156 тис.грн.; (67,2 відс.);
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу при плані 1021,2 тис.грн. – фактично
поступило 472,165 тис.грн., (46,2 відс.);
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування при річному плані 181,7
тис.грн. – фактично поступило 142,232 тис.грн, (78,3 відс.);
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження
середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб
місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад – 137,5 тис.грн.
(100 відс.);
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення
виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 36,7 тис.грн. (100
відс.)
Інші субвенції (з обласного бюджету та бюджетів місцевих рад) - у сумі
1472,934 тис.грн. (58,6 відс.).
Субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються
при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів – 7,450 тис.грн. (88 відс.)
Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя,
міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських ( міст
районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів
надійшли в сумі 35,074 тис.грн, або 80,3 відс. до річного плану.
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Спеціальний фонд
субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів 150,9
тис.грн. (97,4 відс. річних призначень);
інших субвенцій з обласного бюджету – 150,0 тис.грн. (100 відсотків).
Видаткова частина районного бюджету по загальному фонду (без
урахування кредитування) виконана в сумі 70 283,9 тис. грн., що становить 73,8
відсотка уточнених призначень на рік, у тому числі на утримання закладів
бюджетної сфери районного підпорядкування та фінансування районних програм
і заходів – 65 587,2 тис. грн. (73,6 відсот.); передачу міжбюджетних трансфертів
іншим бюджетам – 4 696,7 тис. грн. (76,42 відсот.).
На утримання установ: освіти спрямовано 23 131,4 тис. грн., або 71,2
відсотка до уточнених призначень на рік, охорони здоров’я відповідно –
15 615,8 тис. грн. та 76,9 відсотка, закладів культури – 2512,6 тис. грн., або 73,8
відсотка, фізкультури і спорту – 582,5 тис. грн., або 75,6 відсотка, соціальної
сфери та соціального захисту та соціального забезпечення населення –
23 360,1 тис. грн. та 74,7 відсотка, органів місцевого самоврядування –
496 тис. грн., або 71,1 відс., пільгове перевезення – 694,1 тис.грн., або 69,5
відсотка, інші видатки – 194,7 тис. грн., або 39,6 відс.
На фінансування захищених та першочергових видатків районного
бюджету спрямовано 62 411,4 тис.грн., або 95,2 відсотка загального обсягу
видатків на утримання закладів бюджетної сфери районного підпорядкування та
фінансування районних програм і заходів. Видатки на заробітну плату з
нарахуваннями використані у сумі 36 585,2 тис. грн., (75,2 відсот. до уточнених
річних призначень), медикаменти – 515 тис. грн. (66,6 відс.); продукти
харчування 738,51 тис. грн. (56,3 відс.); оплату енергоносіїв та комунальних
послуг – 3 638,8 тис. грн. (64,7 відс.); трансферти населенню – 20 934 тис. грн.
(74,6 відс.). На інші поточні видатки використано 3175,8 тис.грн.(66,6 відс.).
Враховуючи вищенаведене районна рада вирішила:
1. Інформацію районної державної адміністрації щодо виконання
районного бюджету за 9 місяців 2011 року взяти до відома.
2. Комісії з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики постійно
аналізувати стан надходжень коштів та їх ефективного використання.

Голова районної ради

О.М.Ганжа
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