Інформація про виконання районного бюджету
за 2018 рік
За 2018 рік прибуткова частина районного бюджету склала 136126,1 тис.грн., що на 1079,7 тис.грн., або на
0,8% більше затверджених планових показників та на 1678,6 тис.грн., або на 1,2% менше до уточнених річних
показників. В тому числі по загальному фонду надійшло доходів 134548,0 тис.грн., що складає 100% виконання
до затверджених показників, або на 1657,0 тис.грн.(1,2%) менше від уточнених показників, по спеціальному
фонду виконання становить 1578,1 тис.грн., що в 2,5р. більше затверджених та на 21,6тис.грн., або 1,4% менше
до уточнених показників.
Загальний фонд
Із 134548,0 тис. грн. надходжень до загального фонду власних та закріплених доходів надійшло 18642,5 тис.
грн., що на 1180,3 тис.грн., або на 6,8% більше від затверджених та уточнених показників.
Забезпечено виконання районного бюджету по податку та збору на доходи фізичних осіб на 106,3 % при
затвердженому плані 17352,2тис.грн. надійшло 18445,6 тис.грн. (перевиконано на 1093,4 тис.грн.), що складає
98,9% відсотків питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів.
Отримано субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету:
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 24600,9 тис. грн., або 92,1 %;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу – 3940,0 тис. грн., або 100,0%;
- 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, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 26289,4 тис.грн., або на 99,5 %;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу 4149,1 тис.грн., або 99,9%;
- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих – 564,9
тис.грн., або 100,0%.
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 389,6тис.грн., або
100,0%
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 330,9 тис.грн. , або 94,7%;
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 335,9тис.грн., або 96,2%;
- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я за рахунок коштів медичної субвенції 5148,3тис.грн., або 100,0%;
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 419,0 тис.грн.;
на проведення виборів депутатів місцевих рад, селищних, міських голів – 0,2 тис.грн.
-

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 22045,3 тис.грн., або 100 %
виконання.
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 8744,0 тис.грн., або 100 %
виконання.
Інші субвенції надійшли в сумі 8813,4 тис.грн, або 95,1% до уточнених показників звітного періоду.
Спеціальний фонд

Надходження спеціального фонду за 2018 рік – 1578,1 тис. грн., що становить в 2,5р. затверджених
показників та 98,6% до уточнених показників, з них власні надходження бюджетних установ склали 786,0
тис.грн., що на 74,0%, або на 334,2 тис.грн. більше від затверджених показників та на 6,5тис.грн., або 0,8%
менше від уточнених показників. В тому числі :
- 410,7тис. грн. або 92,4% до затверджених та 97,6% до уточнених показників надійшло плати за
послуги, що подаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
- 16,1 тис. грн., або 1,2р. до затверджених та та 27,8% до уточнених показників надійшло плати за
оренду майна бюджетних установ;
- 13,3 тис.грн., або 100,0% до уточнених показників надійшло коштів, що отримуються установами
від реалізації майна
- 341,3 тис. грн., або 98,7% до уточнених показників надійшло благодійних внесків,грантів та дарунків;
- 4,6 тис.грн.- надійшло незапланованих коштів на виконання окремих доручень та інвестиційних
проектів.

Видатки
Загальний фонд
Видатки загального фонду районного бюджету за 2018 рік проведені у сумі 134507,6 тис. грн., або
на 96,9 відсотків до уточненого плану.
На протязі 2018 року кошти у першочерговому порядку спрямовувалися на фінансування захищених статей
витрат.
Розпорядниками коштів районного бюджету касові видатки проведені відповідно до нарахованих сум,
фактично спожитих послуг та виконаних робіт.
Виконання видаткової частини районного бюджету до передбачених сум по основних напрямках
складає по державному управління 99,8%, освіті – 98,2 %, охороні здоров’я -98,5%.,с оціальному захисту
та соціальному забезпеченню 96,4% тис.грн., культурі 97,9%., фізичній культурі та спорті 99,95%.
Найбільшу питому вагу в загальній сумі витрат займають соціальний захист та соціальне
забезпечення 47,1%, освіта 29,9 %,охорона здоров”-13,7%.
Видаткова частина районного бюджету загального фонду за основними функціями характеризується
наступними даними без субвенцій з державного бюджету та з урахуванням кредитування.
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Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 500,0
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій за рахунок залишку коштів
відповідної субвенції з державного бюджету,
що утворився на кінець 2017 року

500,0

100,0

- по прийомним сім”ям
ОсвітаОхорона здоров”я
Видатки на проведення виборів

4149,1
22669,5
14283,1
0,2

97,5
99,5
100,0
100,0

Видатки за рахунок субвенції з державного
бюджету
У тому числі:
- допомога сім”ям з дітьми, малозабезпеченим
сім”ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам
- пільги та субсидії на тверде паливо і
скраплений газ.
- пільги та субсидії на житлово-комунальні
послуги

4257,4
22791,0
14283,20
0,2

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 82,0
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету(для ОТГ)

99,8

Наявні ресурси районного бюджету спрямовувалися у першу чергу на забезпечення виплати
заробітної плати з нарахуванням на неї, оплату енергоносіїв та на інші соціальні виплати, які віднесені до
захищених статей бюджету, що становить 67,3 %( без охорони здоров’я) до загальної суми витрат без
субвенції з державного бюджету (але враховуючи субвенції з державного бюджету,які передбачено на
заклади освіти та медицини), інших субвенцій та стабілізаційної дотації, що передаються до
сільських і селищного бюджетів та резервного фонду.
Спеціальний фонд
Видаткова частина районного бюджету по спеціальному фонду за 2018 рік становила 5508,3 тис. грн.,
або 88,0 відсотків до уточнених призначень , в т.ч. державне управління 36,5 тис.грн., або 99,7%, освіта
1023,3 тис.грн.або 89,5%, охорона здоров’я – 910,5 тис.грн або 64,3 % , соціальний захист та соціальне
забезпечення – 701,9 тис.грн. або 99,7%, культура і мистецтво 179,8 тис.грн або 99,4%, економічна
діяльність- 1751,4 тис.грн., або 96,9%, інші видатки 904,9 тис.грн. або 93,1% ( із них на співфінансування по
об’єкту «Будівництво сільської лікарської
амбулаторії за адресою : вул..Набережна,90-А
,с.
Червоновершка, Компаніївського району Кіровоградської області» (з виготовленням проектнокошторисної документації -566,0 тис.грн.).
Із загальної суми витрат за рахунок субвенції з державного бюджету проведено видатки в
сумі 2486,9 тис.грн., в тому числі по освіті -330,7 тис.грн., соціальному захисту 564,9 тис.грн. (грошова
компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних
під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених
пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», та які потребують поліпшення житлових умов), економічній діяльності- - 1591,3 тис.грн
(утеплення фасаду головного корпусу Компаніївської ЦРЛ-1259,0 тис.грн., реконструкція системи
опалення (заміщення споживання природного газу) в Голубієвицькій лікарській амбулаторії по вул..
Центральна, 18 с. Голубієвичі Компаніївського району, Кіровоградській області -332,3тис.грн.).
Залишки коштів на рахунках районного бюджету на 01.01.2019 року в порівнянні з залишками
на 01.01.2018 року зменшились на 1629,6 тис. грн. і склали 330,7 тис. грн.
Кредиторська заборгованість відсутня крім пільг та субсидій .Станом на 01 січня 2019року складає в
сумі 2665,1 тис.грн.за рахунок субвенцій державного бюджету.
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