Підсумки виконання районного бюджету Приморського району
за 2013 рік
Надходження до загального фонду районного бюджету за 2013 рік склали
98000,5 тис.грн., що на 5130,5 тис.грн., або на 5,0 відсотків, менше надходжень
2012 року, у тому числі:
- власні доходи - 14234,7 тис.грн. ( -113,7 тис.грн.);
- дотації та субвенції з державного бюджету – 83124,2 тис.грн., ( -5,052,3
тис.грн.);
- кошти, що надходять до районних бюджетів з сільських бюджетів –
262,5 тис.грн.;
- інші дотації з обласного бюджету – 379,1 тис.грн.
Планові показники доходів загального фонду районного бюджету по
власних надходженнях за 2013 рік виконані на 98,6 відсотків затвердженого
радою плану з урахуванням внесених змін. Невиконання склало 203,4 тис.грн.
Надходження доходів загального фонду за 2013 рік зменшились у порівнянні з
надходженнями 2012 року на 0,8 відсотків при запланованому зростанні 0,6
відсотки.
Виконання плану доходів районного бюджету по основних джерелах за 2013
рік становить:
податок з доходів фізичних осіб – 98,7%,
податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до
комунальної власності – 18,5%,
реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних та
фізичних осіб-підприємців – 54,4%.
Видатки загального фонду районного бюджету за 2013 рік склали
94443,8 тис.грн., що становить 94,4% до річних планових призначень, у тому
числі за рахунок субвенцій з державного бюджету – 28987,9 тис.грн., або 30,7%
від загального обсягу видатків.
Протягом 2013 року заробітна плата працівникам установ соціальнокультурної сфери, які фінансуються з районного бюджету, виплачувалась з
урахуванням поетапного відновлення співвідношень посадових окладів(ставок)
працівників згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002
№1298 (зі змінами та доповненнями) та галузевих наказів. Станом на 01.01.2014
року заробітна плата працівникам установ соціально-культурної сфери, які
фінансуються з районного бюджету, виплачена у повному обсязі.
З загального обсягу видатків районного бюджету спрямовано на утримання
апарату районної ради – 987,4 тис.грн.(1,1%), освіту – 35 392,0 тис.грн. (36,3%),
охорону здоров'я – 16 593,4 тис.грн. (17,1%), соціальний захист та соціальне
забезпечення та пільговий проїзд окремим категоріям громадян – 34 545,1
тис.грн.(36,6%), житлово-експлуатаційне господарство – 16,8 тис.грн., культуру
– 4294,2 тис.грн. (4,5%), фізичну культуру і спорт – 549,5 тис.грн. (0,6%),
засоби масової інформації- 223,7 тис.грн.(0,2%), сільське і лісове господарство,
рибне господарство та мисливство- 34,1 тис.грн., дотацію вирівнювання, що
передається з районного бюджету – 2801,7 тис.грн. (3,1%), інші додаткові
дотації – 260,9 тис.грн. (0,3%), інші субвенції – 10,0 тис.грн. (0,2%).

За рахунок коштів районного бюджету у звітному періоді з 23524,4 тис.грн.,
передбачених на фінансування програм місцевого значення у 2013 році,
профінансовано 21605,0 тис.грн. Освоєно 21389,5 тис.грн.
За рахунок цільових субвенцій з державного бюджету за 2013 рік
профінансовано по районному бюджету видатків на суму 34 648,5 тис.грн., у
тому числі: субвенція на надання пільг та субсидій окремим категоріям
громадян на комунальні послуги та енергоносії – 1924,6 тис.грн., на придбання
твердого палива – 762,3 тис.грн., на послуги зв'язку та проїзд автомобільним
транспортом – 646,5 тис.грн., виплату допомоги сім'ям з дітьми – 28233,8
тис.грн., на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування – 588,3 тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій – 2481,5 тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів- 11.5
тис.грн. Інші субвенції з обласного бюджету витрачені у сумі 20,1 тис.грн.
Доходи спеціального фонду районного бюджету надійшли у обсязі 2544,1
тис.грн., у тому числі власні надходження бюджетних установ – 1613,2
тис.грн., кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності –
219,3 тис.грн.
Видатки спеціального фонду районного бюджету склали 4814,2 тис.грн., у
тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 1529,9
тис.грн., з них:
- органи місцевого самоврядування – 8,5 тис.грн.;
- установи освіти – 950,0 тис.грн.;
- установи культури – 256,9 тис.грн.;
- територіальний центр управління праці та соцзахисту населення
райдержадміністрації –249,1 тис.грн.;
- центр реабілітації дітей-інвалідів- 11,1 тис.грн.;
- утримання дитячо-юнацької спортивної школи- 54,3 тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
станом на 01.01.2014 року освоєно коштів державної субвенції у сумі 2481,5
тис.грн. або 73,0% від запланованої суми, з них по об"єктах будівництва:
- Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу "Приморський
регіональний українсько-болгарський багатопрофільний ліцей ІІ-ІІІ ступенів"
Приморської районної ради Запорізької області по вул.Кірова, 93 в
м.Приморськ– освоєно 118,6 тис.грн. (100,0%);
- Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу "Загальноосвітня школа
№2 І-Ш ступенів м.Приморськ" Приморської районної ради Запорізької
області по вул.Морська, 65- освоєно 93,4 тис.грн. (100%);
- Капітальний ремонт покрівлі та віконних пройм комунального закладу
"Партизанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Приморської районної
ради Запорізької області по вул.Перемоги,5- освоєно 426,8 тис.грн. (100%);
- КП "Центральна районна лікарня".м.Приморськ. Розширення. Поліклініка
на 300 відвідувачів" – на звітну дату кошти субвенції у сумі 810,3 тис.грн. не
проплачені у повному обсязі через відсутність фінансового підкріплення на

єдиному казначейському рахунку і у кінці року повернені до державного
бюджету;
- Капітальний ремонт будівлі районного будинку культури з заміною
віконних та дверних блоків в м. Приморськ, вул. Пролетарська, 112 – освоєно
147,8 тис.грн. (57,8% від плану). Зареєстровані фінансові зобов'язання у сумі
108,2 тис.грн. не проплачені через відсутність фінансового підкріплення на
єдиному казначейському рахунку і у кінці року повернені до державного
бюджету;
- Капітальний ремонт покрівлі районного будинку культури в м. Приморськ,
вул. Пролетарська, 112 - освоєно 356,8 тис.грн. (100%);
- Капітальний ремонт покрівлі та віконних пройм дитячої музичної школи в
м. Приморськ, вул. Пролетарська, 116 – освоєно 168,1 тис.грн. (100%);
- Капітальний ремонт дороги по вул.Пролетарській м.Приморськ, Запорізької
області – освоєно 279,9 тис.грн. (100%);
- Капітальний ремонт дороги по вул.Поштова, м.Приморськ, Запорізької
області – освоєно 253,4 тис.грн. (100%);
- Капітальний ремонт дороги по вул.Жукова, м.Приморськ, Запорізької
області – освоєно 78,4 тис.грн. (100%);
- Будівництво дороги довжиною 1км по вул. Красній в с. Партизани
Приморського району Запорізької області – освоєно 558,2 тис.грн. (100%).
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