На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України фінансове
управління виконавчого комітету Коростенської міської ради надає
інформацію про виконання міського бюджету за 2018 рік
Доходи загального фонду міського бюджету за 2018 рік склали (без
урахування міжбюджетних трансфертів) 285,2 млн. грн., що на 45,8 млн. грн.
або на 19,1 % більше надходжень за 2017 рік.
Найбільшу питому вагу в структурі надходжень доходів міського
бюджету (без урахування трансфертів) займає податок та збір на доходи
фізичних осіб – 62,5 %. При річному плані з урахуванням змін 174,2 млн.
грн. до бюджету надійшло 178,1 млн. грн. податку, бюджетом додатково
отримано 3,9 млн. грн. На збільшення надходжень цього податку вплинуло
зростання мінімальної заробітної плати ( у 2017 році – 3200 грн., у 2018 році
– 3723 грн.) та зростання середньомісячної заробітної плати в галузях
економіки. У порівнянні з 2017 роком збільшення становить 41,7 млн. грн.
або на 30,6 %.
Питома вага акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів та акцизного податку на пальне в
структурі доходів міського бюджету становить 13,8 відсотка. При
затвердженому плані на 2018 рік з урахуванням змін в обсязі 38,0 млн. грн.
до бюджету надійшло 39,2 млн. грн., тобто бюджетом додатково отримано
1,2 млн. грн., що на 4,7 млн. грн. або на 13,5 % більше ніж у аналогічному
періоді 2017 року.
Питома вага єдиного податку в структурі доходів міського
бюджету становить 9,1 відсотка. При затвердженому плані на 2018 рік з
урахуванням змін в обсязі 25,5 млн. грн. до бюджету надійшло 25,9 млн. грн.,
тобто бюджетом додатково отримано 0,4 млн. грн., що на 3,0 млн. грн. або на
12,9 % більше ніж у аналогічному періоді 2017 року.
Питома вага податку на майно (податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки; плата за землю; транспортний податок) в структурі
доходів міського бюджету, становить 10,9 відсотка. При затвердженому
плані на 2018 рік з урахуванням змін в обсязі 30,3 млн. грн. до бюджету
надійшло 31,0 млн. грн., тобто бюджетом додатково отримано 0,7 млн. грн., а
до 2017 року надійшло менше на 5,0 млн. грн. або на 14,0 %.
Протягом січня – грудня 2018 року до спеціального фонду міського
бюджету надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 18,3 млн.
грн., що становить 136,9 % до річного плану з урахуванням змін, а до
аналогічного періоду 2017 року менше на 5,4 млн. грн. або на 22,8 %.
Питома вага власних надходжень бюджетних установ у структурі
доходів спеціального фонду міського бюджету становить 83,1 %. У січні грудні 2018 року надходження склали 14,8 млн. грн., а до аналогічного
періоду 2017 року більше на 2,0 млн. грн. або на 16,0 %.

Питома вага надходжень до бюджету розвитку (надходження коштів
пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту; кошти від
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення; кошти
від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності) у структурі
доходів спеціального фонду міського бюджету становить 17,2 %. У 2018 році
надходження склали 3,1 млн. грн., а до аналогічного періоду 2017 року
надходження зменшились на 7,5 млн. грн. або на 70,5 %.
Видатки загального фонду міського бюджету за 2018 рік склали 648,5 млн.
грн., що перевищує відповідний показник 2017 року на 74,8 млн. грн. або на
13,0 %.
Наявні ресурси міського бюджету спрямовувались, у першу чергу, на
заробітну плату з нарахуваннями, інші виплати віднесені до захищених
статей бюджету.
Найбільшу питому вагу, тобто 41,7 % становлять видатки
на соціальний захист та соціальне забезпечення. На дану галузь спрямовано
коштів у сумі 270,5 млн. грн., що на 2,9 млн. грн. більше відповідного
періоду 2017 року або на 1,1 %.
На видатки по галузі «Освіта» спрямовано коштів у сумі 189,4 млн.
грн., що на 33,2 млн. грн. більше відповідного періоду 2017 року або на 21,2
%.
На видатки по охороні здоров’я спрямовано 86,0 млн. грн., що більше
показника 2017 року на 11,3 млн. грн. або на 15,1 %.
По установах культури проведені видатки становлять 10,6 млн. грн.,
що на 5,0 млн. грн. або на 31,7 % менше ніж в 2017 році.
На проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 8,4
млн. грн., що на 1,9 млн. грн. більше ніж за 12 місяців 2017 року або на 30,4
%.
Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування
спрямовано коштів у загальній сумі 33,6 млн. грн., що на 8,3 млн. грн. або на
32,9 % більше ніж в 2017 році.
На видатки по житлово-комунальному господарству та на
дорожнє господарство і дорожню інфраструктуру спрямовано 42,1 млн. грн.,
що на 21,8 млн. грн. або на 108,0 % більше ніж в 2017 році.
Аналізуючи виконання міського бюджету в розрізі напрямків
використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне
спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю
мету витрачено 279,5 млн. грн., що на 47,4 млн. грн. або на 20,4 % більше
відповідного періоду минулого року.
На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та
на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно 8,1 та 4,3 млн.
грн., що по харчуванню більше відповідного періоду минулого року на 32,4
%, а по медикаментам менше та 4,8 %.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та
оплату комунальних послуг спрямовано 33,8 млн. грн., що на 2,5 млн. грн.
або на 7,9 % більше відповідного періоду минулого року.
По спеціальному фонду міського бюджету проведено видатків на
загальну суму 93,4 млн. грн., що на 21,8 млн. грн. або на 30,4 % більше
відповідного періоду минулого року.
На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету
спрямовано до спеціального фонду (бюджету розвитку) 69,1 млн. грн.
За 12 місяців 2018 року обсяг повернення кредитів до міського бюджету
становить 18,2 тис. грн.
До міського бюджету надійшло трансфертів з Державного та інших
бюджетів на загальну суму 409,3 млн. грн., в тому числі:
- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які
не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з
інвалідністю I чи II грипи внаслідок психічного розладу, компенсаційні
виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 79,0
млн. грн.;
- на надання пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот – 163,1 млн. грн.;
- на надання пільг і субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 0,8 млн. грн.;
- освітня субвенція – 70,3 млн. грн.;
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
– 0,4 млн. грн.;
- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на
початок бюджетного періоду – 0,1 млн. грн.;
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» - 1,5 млн. грн.;
- медична субвенція – 56,1 млн. грн.;
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань – 1,6 млн. грн.;
- на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 4,8 млн. грн.;
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій – 2,6 млн. грн.;

- на утримання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 3,8 млн. грн.;
- на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з
централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого
водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та
водовідведення – 1,2 млн. грн.;
- інші субвенції – 6,8 млн. грн.;
- дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 17,2 млн. грн.
Протягом 2018 року було погашено кредитних коштів від зовнішніх
запозичень у сумі 1,1 млн. грн. (кредитні кошти Північної Екологічної
Фінансової Корпорації НЕФКО), які спрямовані на реалізацію інвестиційного
проекту «Термосанація будівлі Центру розвитку дитини №18 м. Коростеня
(капремонт), за адресою: м. Коростень, вул. Мануїльського, 1.
За 2018 рік міський бюджет виконано по загальному фонду з
профіцитом на суму 43,5 млн. грн., що на 20,9 % менше відповідного періоду
минулого року.
По спеціальному фонду бюджет виконано з дефіцитом на суму 72,5
млн. грн., що на 61,1 % більше відповідного періоду минулого року.
Публічне представлення інформації про виконання міського бюджету
за 2018 рік відбудеться в приміщені виконавчого комітету 21 лютого 2019
року під час проведення сесії Коростенської міської ради.

