Інформація до звіту про виконання селищного бюджету
смт. Нового за 1 квартал 2018 року

За результатами розгляду звіту за 1 квартал 2018 року, наданого
управлінням Державної казначейської служби України у м. Кропивницькому,
доходна частина селищного бюджету селища Нового склала 5954291,85 грн,
видатки проведені на суму 5009112,94 грн.
Загальний фонд
Доходна частина загального фонду селищного бюджету смт. Нового за 1
квартал 2018 року склала 5808502,92 грн, (в т.ч. інші субвенції з міського
бюджету: 971300,00 грн). Без врахування міжбюджетних трансфертів сума
надходжень склала 4837202,92 грн, що на 46,1 % більше факту за 1 квартал
2017 року. Субвенції з міського бюджету використано на фінансування
видатків на оплату праці працівників дошкільних навчальних закладів в сумі
971300,00 грн.
Обсяг податкових та неподаткових надходжень збільшився на 46,1% у
порівнянні з 1 кварталом 2017 року та склав 4837202,92 грн. Найбільшу питому
вагу в загальному обсязі податкових надходжень (55,0 %) займає орендна плата
з юридичних осіб, якої надійшло 3193995,84 грн, проти минулого року
надходження зазначеної плати збільшилися на 1405071,25 грн, або на 78,5 %.
Місцевих податків і зборів до селищного бюджету надійшло 4626016,26
грн, з них: земельний податок – 1163592,14 грн, що на 14 % більше надходжень
за 1 квартал 2017 року; орендна плата одержана у сумі 3365676,48 грн., ( +
1412734,86 грн або +72,3%). Надходження єдиного податку, який з 2015 року
зараховується до загального фонду, склали 20000,00 грн. Податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, сплачено до загального фонду
селищного бюджету у сумі 76747,64 грн, з них юридичними особами, які є
власниками житлової та нежитлової нерухомості – 73240,04 грн.
Надходження податку на підакцизні товари склали 203022,31 грн.
Інші неподаткові надходження склали 8164,35 грн, з них за оренду
нежитлового приміщення 5901,65 грн.
Видатки
Видатки загального фонду селищного бюджету проведені у сумі
4787256,53 грн, що становить 24,7 % до річного плану та на 16,6% більше 1
кварталу минулого року.
На утримання установ сфери освіти спрямовано 3554674,11 грн, або 74,2
% обсягу видатків загального фонду без урахування інших додаткових дотацій
на фінансування видатків на оплату праці працівникам дошкільних навчальних
закладів, що на 9 % більше у порівнянні з 1 кварталом 2017 року.
На фінансування захищених статей бюджету та енергоносіїв спрямовано
4295459,59 грн (89,7 % загальної суми видатків та на 16,9 % більше у
порівнянні з 1 кварталом 2017 року), у тому числі на оплату праці з
нарахуваннями – 3418473,37 грн (71,4 %), оплату енергоносіїв – 791717,53
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грн.(16,53%), продуктів харчування – 85268,69 грн (1,8%), придбання
медикаментів за 1 квартал 2018 року не було. Протягом 1 кварталу 2018 року
було забезпечено своєчасне фінансування заробітної плати працівникам
бюджетних установ селища та повністю проведені розрахунки за спожиті
енергоносії.
На виконання місцевих програм соціального захисту населення (надання
матеріальної допомоги громадянам, які потрапили в складні життєві обставини
в зв’язку з тяжкою хворобою) направлено 40200,00 грн, що на 1,7% менше у
порівняні з 1 кварталом 2017 року ( за 1 квартал 2017 року виплачено 40900,00
грн.).
Виплачено одноразової матеріальної допомоги населенню 25980,00
грн., з них: воїнам-афганцям – 5980,00 грн, жінкам до 8 Березня – 20000 грн.
Видатки на житлово-комунальне господарство по загальному фонду
бюджету виконані у сумі 421666,55 грн, порівняно з 1 кварталом 2017 року
збільшилися на 94828,85 грн, або на 29 %, у тому числі на виконання робіт з
благоустрою селища спрямовано 191666,55 грн, надана фінансова підтримка
комунальним підприємствам – 230000,00 грн (+104000,00 грн, або +82,5 %).
Спеціальний фонд
До спеціального фонду селищного бюджету надійшло 155802,91 грн, з них
власні надходження бюджетних установ –надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно з законодавством в сумі 137036,98 грн,
передачі коштів з загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального
фонду) – 10013,98 грн.; платних послуг (за урочисту реєстрацію шлюбів) – 600,00
грн; батьківської плати за харчування дітей в дитячих садочках – 133052,98 грн;
орендної плати за користування приміщеннями бюджетних установ – 3384,00 грн.,
благодійні внески – 8751,95 грн.
Доходна частина спеціального фонду селищного бюджету за 1 квартал 2018
року склала 145788,93 грн , що становить 10,6% до річного плану.
Видатки спеціального фонду склали 221856,41 грн, у тому числі:
за рахунок власних надходжень бюджетними установами здійснені видатки
в сумі 180572,10 грн., в тому числі установами освіти – 180572,10 грн, дошкільні
заклади освіти в обсязі 180255,23 грн. на закупівлю продуктів харчування, 792,95
грн. господарські товари та позашкільні заклади освіти 316,87 грн - на придбання
канцелярських і господарських товарів.
За рахунок благодійних внесків бюджетними установами здійснені видатки:
органи місцевого самоврядування - 7959 грн - офісні стільці; 792,95 грн.
господарські товари для ДНЗ.
Зі спеціального фонду на видатки по капітальному ремонту житлового
фонду за 1 квартал 2018 року використано 33325,31 грн.

Заступник селищного голови з економічних питань

Семенюк Г.І.

