Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету Шалигинської селищної ради

за півріччя 2018 року.
Селищний бюджет на 2018 рік затверджений з урахуванням змін по
доходах в сумі – 27583,9 тис. грн., в т. ч. загальний фонд - 27059,6 тис. грн.,
спеціальний фонд в сумі 524,3 тис. грн.,
Фактично за звітний період до бюджету надійшло сумі 15499,8 тис. грн., з
них до загального фонду 14911,9 тис. грн., що складає 55,1% до плану на рік.
З державного бюджету отримано :
освітньої субвенції - 3267,2тис.грн. (61,6% до річного плану)
медичної субвенції-1904,6 тис.грн.(59% до річного плану
субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних
громад 663 тис.грн.
З обласного бюджету надійшло:
дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної
додаткової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 1904,6 тис. грн. тис.
грн. або 59,0% до плану на рік;
інші субвенції на оздоровлення дітей пільгової категорії в сумі 14193 грн.
Власних доходів загального фонду отримано 7944,4тис. грн., що складає
50,0% до плану на рік. Проти відповідного періоду минулого року надходження
збільшились на 1775,7 тис. грн. або на 28,8%.
Податку з доходів фізичних осіб, основного джерела наповнення доходів
селищного бюджету (в структурі доходів він становить 63,3%), надійшло
5028,9 тис. грн. або 52,7% до затвердженого показника на рік. В порівнянні з
відповідним періодом минулого року, приріст надходжень цього податку
складає 1025,0 тис. грн. або 25,6 %. Основним фактором, який вплинув на
збільшення надходжень ПДФО, стало встановлення розміру І тарифного
розряду на рівні прожиткового мінімуму (1 762 грн.) та підвищення мінімальної
заробітної плати до 3723 грн., відповідно до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2018 рік».
Податку на майно отримано 1433,2 тис. грн., що складає 50,0% до річного
плану та на 24,4 % перевищує показник за відповідний період минулого року. В
структурі надходжень податок на майно займає 18,0%.
Єдиного податку, який в структурі надходжень займає 17,1%, зараховано
до селищного бюджету 1360,9 тис. грн., що на 185,9 тис.грн. більше ніж за
півріччя минулого року та становить 45,0% до планових показників року. Із
загальної суми надходжень єдиного податку, 80,2 % сплачено
сільгоспвиробниками.
Питома вага податку на доходи фізичних осіб, податку на майно та
єдиного податку в структурі власних доходів займає 98,5%. Основними
бюджетоутворючими підприємствами селищного бюджету є ТОВ
«Шалигинське», за півріччя сплачено 2605,2 тис.грн. або 32,8 % всіх
надходжень, ТОВ «Глухів-Агроінвест»- 1084,3 тис.грн. або 13,6 %, Приватне

підприємство «Аграрні інвестиції»- 555,6 тис.грн. або 7,0 %, відділ освіти,
молоді та спорту Шалигинської селищної ради 498,5 тис.грн. або 6,3 %,
військова частина №9953 601,3 тис. грн, або 7,6%.
До спеціального фонду надійшло – екологічного податку в сумі 16,9 тис.
грн, цільових фондів утворених Верховною Радою Автономної республіки
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої
влади - 419,0 тис. грн.
Видатки селищного бюджету за І півріччя 2018 року склали 14980,5 тис.
грн., або 51,4% до затверджених асигнувань на рік, з них загальний фонд –
14110,7тис. грн., або 51,5%, спеціальний – 869,8 тис. грн., або 43,8 %. За
рахунок селищного бюджету фінансуються установи освіти, культури,
амбулаторія загальної практики – сімейної медицини.
Видатки бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів
загального фонду селищного бюджету і мають соціально-культурне
направлення, складають 8381,0 тис. грн. , які направлено:
на освіту – 6339,1 тис. грн., на культуру – 493,0 тис. грн., на охорону
здоров`я- 1467,3 тис. грн. ,соціальний захист та соціальне забезпечення –
72,0тис.грн. ,фізична культура і спорт – 9,6тис.грн. або 54,7 % річних
призначень.
Крім того, на фінансування Глухівської центральної районної лікарні
спрямовано 1366,4 тис. грн., Глухівського центру первинної медико-санітарної
допомоги -96,3тис.грн.,обласному бюджету на пільгове перевезення –
16,8тис.грн.. Глухівському районному бюджету перераховано на утримання
терцентру-401,5тис.грн.,Дюсш20,5тис.грн.,РЦССМ-37,3тис.грн.,соцзахист60,8 тис.грн.,трудовому архіву – 9,1 тис.грн..
За економічними категоріями найбільшу питому вагу – 61,6 % займає
заробітна плата з нарахуваннями, її виплачено 8694,6 тис.грн., комунальні
послуги та енергоносії - 3,3 %, видатки складають 458,1 тис.грн., на
харчування спрямовано 149,7 тис.грн.,або 1,1%.
Впродовж І півріччя 2018 року фінансування з резервного фонду
селищного бюджету не проводилось.
У звітному періоді забезпечена своєчасна виплата заробітної плати
працівникам бюджетних галузей та інших соціальних виплат, прострочена
заборгованість з їх виплати відсутня.
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