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Довідка
про стан виконання бюджету Новояворівської
міської ради станом на 1 вересня 2021 року
До зведеного бюджету Новояворівської міської ради за вісім місяців
поточного року надійшло податків, зборів і платежів у сумі 172 356,8 тис. грн
при уточненому плані на відповідний період 156 369,7 тис. грн (понад план
поступило 15 987,1 тис. грн) або виконано на 110,2 %
До загального фонду міського бюджету мобілізовано податків і зборів
в сумі 161 873,3 тис. грн при плановому показнику 149 698,1 тис. грн, що
становить 108,1 % до уточнених планових призначень на вказаний період,
перевиконання планових показників становить 12 175,2 тис. грн. Річний план
виконано на 72,5% або з випередженням розрахунково на 5,8 %.
Основну питому вагу у доходах загального фонду бюджету займає:
69,3% - податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло
112 168,5 тис. грн або виконано на 106,7%;
16,5% - єдиний податок, якого отримано в сумі 26703,0 тис. грн або
виконано на 110,7;
5,7% - плата за землю, якої надійшло 9276,0 тис. грн або 109,7% до
плану;
4,2% - внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок),
яких отримано в сумі 6763,9 тис. грн або виконано на 102,1,%.
Не забезпечено виконання станом на 01.09.2021 року лише 2-х видів
доходів:
- акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на територію
України пального (- 225,5 тис. грн), у зв’язку з невизначеними нормативами
відрахувань до місцевих бюджетів;
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом, що перебуває в комунальній власності (- 39,7 тис. грн), у зв’язку із
заборгованістю на звітну дату.

Освітню субвенцію з державного бюджету отримано в повному обсязі
– 85803,1 тис. грн. Також в повному обсязі надійшла базова дотація
21627,2 тис. грн та додаткова дотація 2065,8 тис. грн.
До спеціального фонду міського бюджету надійшло податків і зборів у
сумі 10483,5 тис. грн, що становить 157,1 % до уточнених планових
показників на відповідний період, понад затвердженні показники поступило
3811,9 тис. грн.
Видатки загального фонду міського бюджету на 01.09.2021 склали
220273,5 тис. грн або 87,8 % до плану на вказаний період, з них використано
на утримання:
- органів управління - 21575,8 тис. грн;
- закладів освіти - 160623,2 тис. грн;
- закладів культури і мистецтва – 5905,5тис. грн;
- закладів охорони здоров’я - 7223,9 тис. грн;
- фізкультура та спорт - 5185,7 тис. грн;
- соціальний захист населення – 5194,1 тис. грн,
- житлово-комунальне господарство - 12443,2 тис .грн,
- інші видатки – 2122,0 тис. грн.
Видатки спеціального фонду міського бюджету станом на 01.09.2021
склали 18822,8 тис. грн, або 48,8 % до плану на відповідний період, з них за
рахунок коштів бюджету розвитку – 14163,8 тис. грн.
Залишки невикористаних асигнувань спеціального фонду міського
бюджету (бюджету розвитку) станом на 01.09.2021 склали 20175,4 тис. грн.
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