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Про звіт виконання 
районного бюджету 
за 9 місяців 2016 року

За підсумками роботи 9 місяців 2016 року план доходів загального фонду 
бюджету району з урахуванням дотації і субвенції з держбюджету виконано на 
86,1%. При уточненому плані 333449,2 тис. грн. фактичне виконання складає
286837.9 тис. грн. .

Загальний фонд районного бюджету по доходах, з урахуванням^ коштів
одержаних з держбюджету, виконано на 101,6 % (уточнений план
216 116,7тис.грн., факт 219 655,9 тис. грн.). .

Виконання плану надходжень власних і закріплених доходів до місцевих 
бюджетів Генічеського району забезпечили всі ради району, що становить
135.4 %. За звітний період до місцевих рад надійшло власних і закріплених
доходів 91403,7 тис. грн.  ̂ і ї ї  « о/ V

План по податку на майно в цілому по району виконано на 131,5 /о. У
порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на
37462.9 тис. грн., або на 69,4 %. В обсязі надходжень по податку на майно, 
89 6% займають планові призначення по платі за землю, виконання по яким у 
поточному році складає 132,3 %. План надходжень по акцизному збору
виконано на 142,4% і становить 13457,4 тис. грн. ^

До районного бюджету надійшло 33437,2 тис. грн. власних і закріплених 
доходів, виконання плану складає 121,8%. Понад план отримано
5985.4 тис. грн. ^

Видаткову частину загального фонду бюджету району виконано на
91,6 %. При уточненому плані 262730,9 тис. грн. фактичне виконання -
240631,5 тис.грн. .

Видатки загального фонду районного бюджету виконано у сумі 
203 258,9 тис. грн., що становить 93,2% від плану (218 024, 6 тис. грн.). Видатки 
по освітній субвенції профінансовані в сумі 43125,6 тис.грн. (97,1%), медичній 
субвенції -  26 084,5 тис.грн. (98,5%).



профінансовано

За 9 місяців 2016 року на фінансування програм соціального захисту 
населення отримано з державного бюджету субвенцій в загальній 
сумі 96368,5 тис. грн., або 99,9 % від уточненого плану на цей період.

Із загальної суми призначених субсидій
17830,4 тис. грн., або 100% від планових показників. За станом 
на 01 жовтня 2016 року рахуються невиплачені суми по пільгах та субсидіях 
населенню у розмірі 8040,3 тис. грн.

Допомога сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям виплачена в сумі
74401,0 тис. грн., що складає 100% від нарахованих сум. Прийомні сім’ї 
профінансовано на 100% (1242,7 тис. грн.), від нарахованих сум. Заборгованість
станом на 01 жовтня 2016 року відсутня. ^

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету району на 
01 жовтня 2016 року складає 50,5 тис. грн., по спеціальному -  24,0 тис. грн.

Спеціальний фонд бюджету району сформовано на 71,4% за рахунок 
власних надходжень бюджетних установ (5232,7 тис. грн.), на 10,1% за рахунок 
надходжень до бюджету розвитку коштів від продажу земель 
несільськогосподарського призначення (739,9 тис. грн.), на 0,9% за рахунок 
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 
пункту (70,1 тис. грн.), на 0,6% за рахунок надходжень екологічного збору 
(43,5 тис. грн.), на 3% за рахунок цільових фондів (217,9 тис. грн.), на 0,2 % 
грошові стягнення за шкоду заподіяну навколишньому природному 
середовищу в наслідок господарської діяльності (12,4 тис. грн.), та 13,8 % 
коштів іншої субвенції (1014,2 тис.грн.). Крім того, до спеціального фонду 
бюджету району надійшло коштів із загального фонду, шо передаються до 
бюджету розвитку у сумі 10 796,0 тис. грн.

Надходження спеціального фонду районного бюджету складають
5128.4 тис.грн.  ̂ . .

Видатки спеціального фонду районного бюджету профінансовані в сумі
7424.4 тис. грн., в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних 
установ в сумі 3806,1 тис. грн.

Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, 
що надійшли до цього фонду на відповідну мету.

За дев’ять місяців поточного року з резервного фонду районного
бюджету кошти не виділялись.

Установи і організації, що фінансуються з районного та місцевих 
бюджетів району, забезпечили проведення своєчасної і в повному обсязі 
виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери та оплати за спожиті 
бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги. Кредиторська 
заборгованість по розрахункам за енергоносії та заробітній платі по районному 
бюджету відсутня. Поточні розрахунки по цих видатках здійснюються 
відповідно до затверджених лімітів, своєчасно та в межах запланованих 
асигнувань.




