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Довідка
про виконання бюджету Новояворівської
міської ради станом на 1 лютого 2021 року
До зведеного бюджету Новояворівської міської ради станом на
01.02.2021року надійшло податків, зборів і платежів у сумі 14504,7тис.грн
при плані на відповідний період 19187,9 тис.грн(-4638,2тис.грн) або
виконано на 75,6%.
До загального фонду міського бюджету мобілізовано податків і
зборів на суму 14491,1 тис.грн або виконано на 77,7% до планових
призначень на січень, а річний план виконано на 7,2%.
Основну питому вагу у доходах загального фонду бюджету займає:
66,5% - податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло
9645,3тис.грн або виконано на 76,6%;
18,2% - єдиний податок, якого отримано в сумі 2631,6тис.грн або
виконано на 109,5%;
5,3% - плата за землю, якої надійшло 764,3 тис.грн або 47,1% до
плану;
2,9% - внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок),
яких отримано в сумі 426,0 тис.грн або виконано на 106,5%;
Не забезпечено виконання дохідної частини загального фонду
міського бюджету за січень 2021 року з причини:
- невиплати заробітної плати працівникам освіти, культури та
соціального захисту населення, як наслідок недоотримано ПДФО в сумі
2,9млн.грн;
- невиконання планових показників з рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів (- 649,6тис.грн.) пов’язано з квартальним
нарахуванням рентної плати (термін подачі звітності до 09.02.2021, а термін
сплати до 19.02.2021). Крім цього, основним платником даного виду платежу

є ДП «Старицький військовий лісгосп», за яким на 01.02.2021 рахується
заборгованість 103,0тис.грн;
- невиконання надходжень плати за землю у січні поточного року в
сумі 858,1тис.грн зумовлене тим, що платниками вказаного виду доходу
сплачено до Яворівського міського бюджету, що на підставі висновків
податкової служби буде скореговано у лютому місяці.
З державного бюджету отримано в повному обсязі: освітню субвенцію
в сумі 8204,2 тис.грн; базову дотацію - 2703,4тис.грн; додаткову дотацію 258,2тис.грн або 100% до затвердженого плану.
До спеціального фонду міського бюджету надійшло податків і зборів
у сумі 13,6тис.грн (- 516,0тис.грн) або 2,6% до планових показників за
звітний період, що пов’язане з карантинними умовами.
Видатки загального фонду міського бюджету на 01.02.2021 склали
651,6 тис.грн або 6,9% до плану на вказаний період. Низький відсоток
виконання пов’язаний з невиплатою заробітної плати працівникам
бюджетних установ, неоплатою інших поточних видатків та незавершеними
процедурами перереєстрації закладів, що утримуються з 01.01.2021з міського
бюджету.
Видатки із спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку)
станом на 01.02.2021 не проводились, сума бюджетних призначень становить
500,0 тис.грн.
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