Інформація
про виконання районного бюджету
Приморського району за 9 місяців 2013 року
Районний бюджет Приморського району Запорізької області за
результатами 9 місяців 2013 року виконано по доходах загального та
спеціального фондів (без власних надходжень бюджетних установ) у обсязі
9845,4 тис.грн., що складає 101,1 % до затвердженого плану. Надходження
доходів за 9 місяців 2013 року збільшилися на 135,1 тис. грн. (на 1,4%) у
порівнянні з відповідним періодом 2012 року.
Перевиконання затвердженого на 9 місяців 2013 року плану доходів
загального фонду районного бюджету становить 108,8 тис. грн. (101,1%), що
забезпечено переважно за рахунок перевиконання показників по податку на
доходи фізичних осіб на 124,6 тис. грн. (1,3%).
Доходи спеціального фонду районного бюджету (без власних надходжень
бюджетних установ) виконано на 100,0%.
Крім того, до спеціального фонду районного бюджету протягом 9 місяців
2013 року надійшло власних надходжень бюджетних установ у сумі 1463,2 тис.
грн., що становить 186,0 % до річного плану.
У січні - вересні 2013 року з державного бюджету отримано 61124,4 тис.
грн. дотацій і цільових субвенцій, що складає 95,5% до затверджених у
бюджеті.
Видаткова частина загального фонду районного бюджету, без урахування
цільових субвенцій з державного бюджету, виконана в сумі 68199,3 тис. грн.
або на 93,3 % до плану 9 місяців 2013 року.
Обсяг здійснених видатків із загального фонду районного бюджету у
січні -вересні 2013 року на 4187,0 тис. грн., або на 6,5%, більше у порівнянні з
відповідним періодом 2012 року.
Заробітна плата працівникам установ соціально-культурної сфери
виплачена у повному обсязі з урахуванням мінімальної заробітної плати та 1-го
тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.
Видатки на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування
на неї здійснені у сумі 27349,7 тис. грн., що на 1748,0 тис. грн., або на 6,8%,
більше відповідного періоду 2012 року; видатки на соціальне забезпечення
(допомоги, пільги) – 24 047,6 тис. грн., що на 3677,0 тис. грн., або на 18,0%,
більше січня - вересня 2012 року.

Видатки на продукти харчування за загальним фондом виконані у сумі
529,7 тис. грн., що на 101,1 тис. грн., або на 16,0 %, менше показників 2012
року.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за загальним фондом
районного бюджету використано 2575,6 тис. грн., що на 820,4 тис. грн., або на
24,2 %, менше, ніж у відповідному періоді минулого року.
На придбання обладнання і предметів довгострокового користування для
бюджетних установ спрямовано 785,0 тис. грн., що на 107,3 тис. грн., або на
15,8%, більше січня - вересня 2012 року. На капітальне будівництво
(реконструкцію) спрямовано 384,8 тис. грн., на капітальні ремонти бюджетних
установ – 741,2 тис. грн., що на 730,7 тис. грн. більше витрат відповідного
періоду 2012 року.
Протягом січня-вересня 2013 року на виконання державних програм
соціального захисту та соціального забезпечення населення за рахунок
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам використано 24085,1
тис.грн., у тому числі: на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної
допомоги дітям спрямовано 20994,2 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за
дитиною” – 443,4 тис. грн.; на надання пільг та житлових субсидій населенню
на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, та інших житлово-комунальних послуг спрямовано 1388,4 тис.
грн.; на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу – 720,4 тис. грн.; на оплату пільг з послуг зв’язку, інших
передбачених законодавством пільг, компенсацію втрати частини доходів у
зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним
збільшенням ставки акцизного податку з пального, компенсацію за пільговий
проїзд окремих категорій громадян – 538,7 тис. грн.
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