Бюджет
За 2016 рік надходження податків і зборів, інших платежів до загального та
спеціального фондів міського бюджету з урахуванням міжбюджетних
трансфертів склали 653 469,5 тис. грн. ( 100,3 % до плану ) порівняно з 2015
роком надходження зросли на 172 175,2 тис. грн., або на 35,8% .
До загального фонду міського бюджету надійшло доходів з урахуванням
міжбюджетних трансфертів 640 760,0 тис. грн. ( 100,2 % до плану ) порівняно
з 2015 роком надходження зросли на 175 399,3 тис. грн., або на 37,7% . ( рис. 1)

Рис. 1

Із загальної суми надходжень власні надходження складають 134 685,1
тис. грн.; дотації – 43 212,8 тис. грн; субвенції – 462 862,1 тис. грн. ( рис. 2 )

Рис. 2
До загального фонду міського бюджету надійшло доходів без
урахування міжбюджетних трансфертів ( власні надходження ) 134 685,1
тис. грн. ( 101,9 % до плану ) порівняно з 2015 роком надходження зросли на 42
218,4 тис. грн., або на 45,7% ( рис. 3 )

Рис. 3
Зазначений приріст доходів загального фонду досягнуто в значній мірі за
рахунок змін податкового законодавства, збільшення протягом року витрат на
оплату праці, а також співпраці виконавчих органів міської ради та податкової
інспекції в частині повноти збору акцизного податку.

Рис. 4
Основним бюджетоутворюючим податком загального фонду є податок та
збір на доходи фізичних осіб ( 51,4 % від обсягу доходів загального фонду). За
2016 рік цього податку надійшло 69 177,7 тис.грн, або 102,1 % до плану. В
порівнянні з минулим роком надходження збільшено на 23 621,3 тис.грн, темп
росту склав 151,9% ( рис. 5 ).

Рис. 5

Видатки міського бюджету по загальному і спеціальному фондах з
урахуванням міжбюджетних трансфертів склали 652 888,8 тис. грн., що
складає 99,8% до плану на рік. Видатки загального фонду склали 599 212,4 тис.
грн. ( 99,7% до запланованого річного обсягу ), видатки спеціального фонду
склали – 53 676,4 тис. грн. ( 97,3% до запланованого річного обсягу ).
Видатки міського бюджету по загальному і спеціальному фондах без
урахування міжбюджетних трансфертів на соціальний захист населення
склали 323 414,5 тис. грн., що складає 98,9% до плану на рік. Видатки
загального фонду склали 280 252,3 тис. грн. ( 98,9% до запланованого річного
обсягу ), видатки спеціального фонду склали – 43 162,2 тис. грн. ( 93,1% до
запланованого річного обсягу ).
Основні галузі профінансовані наступним чином ( рис. 6 ):

Рис. 6
У 2016 році видатки загального фонду міського бюджету спрямовано на
такі цілі ( рис. 7 ):

Рис. 7
Переважна частина коштів міського бюджету витрачена на соціальнокультурну сферу та соціальний захист населення. За 2016 рік на зазначені
цілі спрямовано 562 130,4 тис. грн., або 86,1% від загального обсягу
видаткової частини міського бюджету. Зокрема за рахунок цих коштів
забезпечено:
функціонування 65 бюджетних установ з чисельністю 4542 штатні
одиниці, на утримання цих установ та проведення заходів витрачено 244 653,9
тис. грн.
фінансування державних програм соціального захисту населення
( допомоги, пільги,субсидії ) – 317 476,5 тис. грн.
На капітальні видатки з бюджету розвитку міського бюджету у
2016 році спрямовано 41 323,3 тис. грн., або в 2,2 рази більше проти звітних
даних 2015 року ( у 2015 році – 18 445,4 тис. грн.), у тому числі:
власних коштів міського бюджету – 31 809,1 тис. грн. ( у 2015 році –
16 764,9 тис. грн.),
коштів субвенцій з державного бюджету – 10 514,2 тис. грн. ( у 2015 році
– 1 680,5 тис. грн.).
за рахунок коштів бюджету розвитку здійснювалися видатки на
реконструкцію, капітальний ремонт, модернізацію закладів соціальнокультурної сфери, житлово-комунального господарства, доріг, придбання
житла для учасників антитерористичної операції та інших категорій населення
( рис. 8 ).

Рис. 8
Висновок
Планові показники надходжень міського бюджету за 2016 рік виконані у
повному обсязі, що дало можливість у поточному році забезпечити своєчасну
виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, розрахуватися за
спожиті бюджетними установами комунальні послуги та енергоносії,
спрямувати близько 20% надходжень на розвиток нашого міста.
Станом на 01.01.2017 року кредиторська заборгованість по всіх
статтях видатків бюджету відсутня.

