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Про
виконання місцевих бюджетів
Нижньосірогозького району за підсумками 9
місяців 2020 року
За січень - вересень 2020 року до загального фонду місцевих бюджетів
району (без урахування трансфертів) надійшло 63 309,5 тис. грн податків і зборів,
що становить 111,4 відсотка до планів, затверджених місцевими радами на цей
період. Понад план отримано 6473,0 тис. грн.
Виконання взятих зобов’язань за доходами забезпечено всіма бюджетами,
що входять до складу бюджетної системи району.
Виконання річних планових показників становить 80,6 відсотків.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження
загального фонду зросли на 105,4 відсотка, або на 3266,2 тис. грн. Найвищий
приріст досягнуто у Вербівській (168,9 відсотка), Нижньоторгаївській (121,9
відсотка) та Степненській (120,4 відсотка) сільських радах. Проте, допущено
скорочення надходжень по Вільненській (88,3 відсотка), Дем’янівській (91,8
відсотка), Новопетрівській (95,3 відсотка), Братській (98,0 відсотків) та
Верхньосірогозькій (98,3 відсотка) сільських радах.
Динаміка збільшення надходжень спостерігається по основних податках і
зборах, які зараховуються до місцевих бюджетів. Так, по податку на доходи
фізичних осіб досягнуто зростання надходжень проти минулого року на 106,6
відсотка, або на 1544,9 тис. грн, по платі за землю — на 106,7 відсотка (1454,4 тис.
грн) та по єдиному податку – на 116,8 відсотка, або на 1620,3 тис. грн.
До спеціального фонду, (без урахуванням трансфертів) надійшли кошти в
сумі 1412,4 тис. грн. Найбільшу питому вагу у складі спеціального фонду
займають власні надходження бюджетних установ, які надійшли у сумі 1226,7 тис.
грн. та кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення – 108,2 тис. грн.
До загального фонду районного бюджету (без врахування міжбюджетних
трансфертів) надійшло 24 996,1 тис. грн доходів, що становить 104,7 відсотка,
сума перевиконання до плану 1121,0 тис. грн.
Темп зростання до минулого року 100,1 відсоток, або 19,4 тис. грн.
Податковий борг, без урахування податкового боргу банкрутів, станом на 01
жовтня 2020 року становить 1 781,4 тис. грн.
За звітний період з державного бюджету районний бюджет отримав 38
497,2 тис. грн, з них базова дотація надійшла у сумі 4959,0 тис. грн, освітня

субвенція – 30236,4 тис. грн, медична субвенція – 2772,4 тис. грн, на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 529,4 тис. грн,
що складає 100 % до запланованого обсягу.
З обласного бюджету районом отримано:
додаткову дотацію на фінансування переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 2414,7 тис. грн (100,0
відсотків до плану);
субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету у сумі 121,5 тис. грн;
субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету – 544,9 тис. грн;
субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету коштів у
сумі 58,0 тис. грн;
субвенцію з місцевого бюджету на здійснення підтримки закладів та заходів
у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету у сумі 244,6 тис. грн;
субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 180,0 тис. грн;
субвенцію з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету у сумі 145,4 тис. грн.
Заплановані кошти субвенції на співфінансування інвестиційних проектів у
сумі 1000,0 тис. грн на реконструкцію існуючої будівлі гуртожитку під дитячий
садок на 40 місць в селі Першопокровка перераховані до обласного бюджету у
повному обсязі.
Всі місцеві бюджети району мали у своєму розпорядженні фінансовий
ресурс для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працюючим у
бюджетній сфері та на проведення розрахунків за спожиті бюджетними
установами енергоносії та житлово-комунальні послуги. Кредиторська
заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.
Виконання районного бюджету за видатками по загальному фонду
забезпечено на 71,9 відсотки. Протягом звітного періоду здійснено видатків на
63034,1 тис. грн. По спеціальному фонду видатки районного бюджету склали
5011,1 тис. грн, з них видатки бюджету розвитку склали – 4351,9 тис. грн.
На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетної сфери
за рахунок районного бюджету спрямовано 50 067,7 тис. грн, або 88,8 відсотка від
запланованого обсягу на оплату енергоносіїв – 2 694,9 тис. грн, або 72,0 відсотки
від запланованого обсягу.
На фінансування заходів двадцяти шести районних програм передбачені
кошти на 2020 рік у сумі 15586,0 тис. грн. Касові видатки за звітний період
проведені у сумі 9689,4 тис. грн, що складає 62,2 відсотка до річного плану.
Резервний фонд районного бюджету розподілено у сумі 185,0 тис. грн.
Кошти спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та
ліквідацію коронавірусної хвороби, з них центральній районній лікарні – 71,6 тис.
грн та районній державній адміністрації – 113,4 тис. грн. Станом на 01 жовтня

2020 року використано - 176,9 тис. грн, з них по центральній районній лікарні –
63,5 тис. грн та районній державній адміністрації – 113,4 тис. грн. Залишок
нерозподіленого резервного фонду районного бюджету складає 15,0 тис. грн.
З урахуванням залишку коштів на початок 2020 року (8 102,7 тис. грн),
надходжень податків та зборів (24 996,1 тис. грн), трансфертів з державного
бюджету та місцевих бюджетів різних рівнів (45 079,5 тис. грн), фінансовий
ресурс районного бюджету по загальному фонду за 9 місяців 2020 року склав 78
178,3 тис. грн, видатки проведено у сумі 63 034,1 тис. грн, до бюджету розвитку
(спеціального фонду) передано - 3 290,2 тис. грн. Залишок коштів на рахунку
загального фонду районного бюджету станом на 01 жовтня 2020 року склався у
сумі 11 854,0 тис. грн.
Фінансовий ресурс спеціального фонду районного бюджету за 9 місяців
2020 року, з урахуванням залишку коштів на початок року (551,0 тис. грн),
надходжень поточного року (2007,4 тис. грн) та коштів, що передані до бюджету
розвитку із загального фонду (3290,2 тис. грн) склався у сумі 5848,6 тис. грн,
видатки проведено у сумі 5011,1 тис. грн (бюджет розвитку 4351,9 тис. грн та
власні надходження бюджетних установ – 659,2 тис. грн), повернуто власних
надходжень за минулі роки - 74,8 тис. грн. Залишок коштів станом на 01 жовтня
2020 року складає 762,7 тис. грн.
Виходячи з вищезазначеного, керуючись статтею 6, пунктом 3 частини
першої статті 13, пунктом 1 статті 18, частиною четвертою статті 34, пунктом 1
частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»:
1. Взяти до відома звіт про виконання зведеного бюджету
Нижньосірогозького району за 9 місяців 2020 року та схвалити звіт про виконання
районного бюджету за 9 місяців 2020 року.
2. Фінансовому відділу районної державної адміністрації:
2.1. Забезпечити в установленому порядку подання районній раді
відповідного пакета документів про виконання районного бюджету за 9 місяців
2020 року.
2.2. Систематично проводити моніторинг надходжень податків і зборів у
розрізі місцевих бюджетів та видів платежів, аналізувати всі випадки зниження
надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року та вжити заходів
щодо їх усунення.
2.3. Встановити належний контроль за станом виконання затверджених
показників доходів місцевих бюджетів на 2020 рік.
3. Фінансовому відділу районної державної адміністрації, головним
розпорядникам коштів районного бюджету, керівникам бюджетних установ
проаналізувати у розрізі кожної бюджетної установи стан забезпеченості
лімітними асигнуваннями на оплату праці працівників бюджетних установ, на
проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги до кінця поточного
року та забезпечити своєчасні розрахунки по них в обсягах, що не перевищують
кошторисні призначення на рік.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Полуекто О.М.
Голова районної
державної адміністрації
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