ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення XХХVІ сесії VII скликання
Введенської селищної ради від 17.10.2018 року
«Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2018 року»
Селищний бюджет на 2018 рік сформовано відповідно до вимог Бюджетного
кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" та інших нормативних актів України, що регулюють порядок
формування та виконання місцевих бюджетів.
ДОХОДНА ЧАСТИНА БЮДЖЕТУ
Доходна бюджету на 2018 рік сформовані на основі норм чинного Податкового і
Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.
Виконання доходної частини бюджету за 9 місяців 2018 року склало 3939955,95
грн., у тому числі сума доходів:
Доходи загального фонду – 3356673,31 грн.(що складає116,3%), в тому числі:
податкові надходження – 3273282,97 грн.;
неподаткові надходження – 34088,34 грн.;
трансферти з районного бюджету – 49302,00 грн.;
Доходи спеціального фонду – 580282,64 грн..(що складає100%), в тому числі:
екологічний збір – 1179,47грн.
надходження від МРЦЗ на виконання громадських робіт – 49103,17 грн.
субвенція на поточний ремонт доріг – 530000,00 грн.










Відповідно до Податкового кодексу України до селищного бюджету надходить:
1) Акцизний податок;
2) Рентна плата;
3) Податок на майно, який складається з:
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- земельний податок з юридачних осіб;
- земельний податок з фізичних осіб;
- орендна плата з юридачних осіб
- орендна плата з фізичних осіб;
4) Єдиний податок;
5) Неподаткові надходження.
6) Екологічний податок.
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Обсяг видаткової частини селищного бюджету за 9 місяців 2018 року склало
3 135 920,00 грн., у тому числі:
видатки загального фонду - у сумі 2 665 261,60 грн.,
видатки спеціального фонду – у сумі 470 658,40 грн.




На утримання апарату управління за 9 місяців 2018 року витрачено 1 031 433,46
грн.
В складі видатків :
-

заробітна плата з нарахуваннями – 946 970,84 грн.,

-

оплата електроенергії – 5525,68 грн.

-

оплата газопостачання – 49363,77 грн.
- на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 17545,68 грн., в тому числі:

папір – 3200,00 грн;
бланки – 10 081,68 грн.;
інформаційний стенд – 1574,00 грн.;
періодичні видання – 1590,00 грн.;
засіб криптографічного захисту «Алмаз-1» - 1100,00 грн.
на оплату послуг(крім комунальних) – 11464,77 грн., в тому числі:







-

послуги зв’язку – 2090,16 грн;
обслуговування офісної техніки – 3990,00 грн.;
доступ до програмного забезпечення – 2942,00 грн.;
ТО газового обладнання – 2442,61 грн.
- на навчання та підвищення кваліфікації – 539,08 грн.





- інші видатки – 23,63 грн., оплата земельного податку та інших платежів.
З селищного бюджету за 9 місяців 2018 року на соціальний захист та соціальне
забезпечення населення по загальному фонду витрачено 10750,00 грн.
З селищного бюджету за 9 місяців 2018 року на утримання Введенського СБК по
загальному фонду витрачено 49101,63 грн., заробітна плата з нарахуваннями .
Видатки на «Благоустрій міст, сіл, селищ» за 9 місяців 2018 року склали 88 229,69
грн., з них на:
-

на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 11 242,92 грн., в тому
числі:
 будматеріали для поточного ремонту та утримання пам’ятників і
автобусних зупинок, - 9473,52 грн.;
 бензин для бензокоси – 1769,40 грн.
- на оплату послуг(крім комунальних) – 10 000,00 грн. , оплата за вивіз ТПВ при
ліквідації стихійних звалищ.
- оплата за електроенергію вуличного освітлення – 17883,60 грн.
- на заробітну плату з нарахуваннями 49103,17 грн., для організації громадських
робіт на території селищної ради у 2018 році.
На «Утримання та розвиток транспортної інфраструктури » з селищного бюджету
витрачено 389986,00 для поточного ремонту доріг місцевого значення, таких як:




вул. Лугова смт.Введенка – 121 997,00 грн.;
вул. Миру смт.Введенка – 72 997,00 грн.;
вул. Олега Горбачова смт.Введенка – 194 992,00 грн.

Зі спеціального фонду бюджету за 9 місяців 2018 року за рахунок субвенції з
обласного бюджету було проведено ремонт по вул.Зелена с.Тернова на суму 188 990,00
грн.
В складі видатків на «Програму стабілізації та соціально-економічного розвитку»
проведені видатки на реалізацію наступних програм:
- Програма впровадження вуличного освітлення на території населених пунктів
Введенської селищної ради на 2018 рік передбачає видатки у сумі 232 280,50 грн. на
придбання вуличних ліхтарів з комплектуючими та послуг по їх встановленню.
- Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів Введенської
селищної ради на 2017-2018 роки передбачає видатки у сумі 177 330,32 грн., в тому числі:
125 503,32 на розробку картографічної основи до генерального плану
території Введенської селищної ради;
 51 827,00 грн. на розробку детального плану земельної ділянки під нове
будівництво амбулаторії.


Зі спеціального фонду бюджету за 9 місяців 2018 року було витрачено на розробку
та погодження проектно-кошторисної документації на нове будівництво амбулаторії
281 668,40 грн.
За 9 місяців 2018 року з селищного бюджету було направлено до районного бюджету
субвенцій на суму 686 150,00 грн., в тому числі:





263 900,00 грн. на харчування дітей пільгової категорії Введенського та Тернівського
НВК;
68 250,00 грн. на утримання фахівці із соціальної роботи;
54 000,00 грн. на спільні програми соціально-економічного напрямку;
300 000,00 грн. для обласного бюджету на ямковий ремонт дороги вул.Центральна
с.Тернова

