
Виконання бюджету за доходами за січень-листопад 2022 року
За підсумками січня-листопада 2022 року в дохід бюджету сільської

територіальної громади по загальному фонду надійшло 127 301,6 тис. грн.
податків, зборів, інших обов'язкових платежів, трансфертів з Державного
бюджету, що складає 100,60 % плану на січень-листопад 2022 року. У тому
числі надійшло власних та закріплених надходжень — 29 148,7 тис. грн.,
трансфертів — 98 152,9 тис. грн.

Згідно з розписом загального фонду бюджету сільської територіальної
громади на січень-листопад 2022 року (без урахування трансфертів),
виконання загального фонду складає 102,91 % або надійшло 29 148,7 тис.
грн., сума перевиконання складає 824,0 тис. грн.

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на
доходи фізичних осіб, частка якого в загальній сумі надходжень становить
63,7 % і складає 18 569,3 тис. грн., що становить 101,7 % виконання плану на
відповідний період.
           По іншим бюджетоутворюючим джерелам загального фонду надійшло
за січень-листопад 2022 року:
-  податку на майно – 2 677,7 тис. грн., що становить 82,46 % плану на
відповідний період;
-   єдиного податку -  5 366,1 тис. грн., що складає 111,03 % до плану на
відповідний період;
-  туристичного збору – 629,2 тис. грн., що складає 140,94 % до плану на
відповідний період;
- акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів – 814,7 тис. грн., що складає 107,38 % плану на
відповідний період.

До спеціального фонду доходів бюджету сільської територіальної
громади за січень-листопад 2022 року надійшло  – 2 548,4 тис. грн.
- власні надходження бюджетних установ – 2 118,3 тис. грн.

Виконання місцевого бюджету по видатках загального фонду за січень-
листопад 2022 року

Бюджет по видатках загального фонду виконаний у сумі 124 962,1
тис. грн., чи на 94,23 % від уточненого плану.

У першу чергу фінансувалися такі  галузі:
- освіта  -  99 984,4 тис. грн., чи 94,31 %  виконання за відповідний період;
- соціальний захист та охорона здоров'я – 4 835,4 тис. грн., чи 91,21 %
виконання за відповідний період;



- культура та туризм  - 5 274,9 тис. грн., чи 94,05 % виконання за відповідний
період;
- управління  - 12 694,4 тис. грн., чи 97,77 % виконання за відповідний період;
-  інші галузі – 570,8 тис. грн., або 84,99 % виконання за відповідний період.

Пріоритетними статтями у фінансуванні залишаються:
- заробітна плата з нарахуваннями  виконання становить 93 227,8 тис. грн.,
що складає 74,6 % від загального виконання місцевого бюджету;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 71,9 тис. грн. чи 0,06 % від
загального виконання;
- продукти харчування  - 832,1 тис. грн., чи 0,7 % від загального виконання;
- енергоносії  -  3 906,3 тис. грн., чи 3,1 % від загального виконання;
- інші виплати населенню – 412,8 тис. грн. чи 0,3 % від загального виконання.

У цілому бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади
збалансований.

Міжбюджетні трансферти
У 2022 році бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної

громади отримує міжбюджетні трансферти з інших бюджетів, так
заплановано отримати кошти у сумі 106 847,3 тис. грн., станом на 30.11.2022
фактично отримано 98 152,9 тис. грн., а саме:
- 68 800,3 тис. грн. – освітньої субвенції;
- 26 387,9 тис. грн. - базова дотація;
- 1 137,4 тис. грн. - дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації.;
- 170,1 тис. грн. - субвенція з місцевого бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету;
- 856,8 тис. грн. субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції;
- 298,2 тис. грн. - дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків
протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які
споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються
за рахунок відповідних місцевих бюджетів.
- 423,5 тис. грн. - інші дотації з місцевого бюджету  (за рахунок додаткової
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації
закладам комунальної форми власності, що передані на фінансування з
місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад
області, що перебувають в управлінні обласних рад).



- 78,7 тис. грн. - інша субвенція з місцевого бюджету.

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
За 11 місяців 2022 року по спеціальному фонду з бюджету розвитку

територіальної громади проводилися такі видатки:
- КПК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» - 70,0 тис.
грн.


