
Виконання бюджету за доходами за січень 2023 року
За підсумками січня 2023 року в дохід бюджету сільської

територіальної громади по загальному фонду надійшло 11 857,6 тис. грн.
податків, зборів, інших обов'язкових платежів, трансфертів з Державного
бюджету, що складає 100,49 % плану на січень 2023 року. У тому числі
надійшло власних та закріплених надходжень — 2 454,7 тис. грн.,
трансфертів — 9 402,9 тис. грн.

Згідно з розписом загального фонду бюджету сільської територіальної
громади на січень 2023 року (без урахування трансфертів), виконання
загального фонду складає 102,41 % або надійшло 2 454,7 тис. грн., сума
перевиконання складає 57,7 тис. грн.

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на
доходи фізичних осіб, частка якого в загальній сумі надходжень становить
61,6 % і складає 1 511,9 тис. грн., що становить 92,7 % виконання плану на
відповідний період.
           По іншим бюджетоутворюючим джерелам загального фонду надійшло
за січень 2023 року:
-  податку на майно – 268,3 тис. грн., що становить 98,64 % плану на
відповідний період;
-   єдиного податку -  537,3 тис. грн., що складає 134,33 % до плану на
відповідний період;
-  туристичного збору – 2,7 тис. грн., що складає 155,29 % до плану на
відповідний період;
- акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів – 94,2 тис. грн., що складає 144,93 % плану на
відповідний період.

До спеціального фонду доходів бюджету сільської територіальної
громади за січень 2023 року надійшло  – 263,6 тис. грн.
- власні надходження бюджетних установ – 79,7 тис. грн.

Виконання місцевого бюджету по видатках загального фонду за січень
2023 року

Бюджет по видатках загального фонду виконаний у сумі 10 087,8
тис. грн., чи на 82,76 % від уточненого плану.

У першу чергу фінансувалися такі  галузі:
- освіта  -  8 215,9 тис. грн., чи 87,89 %  виконання за відповідний період;
- соціальний захист та охорона здоров'я – 319,0 тис. грн., чи 48,62 %
виконання за відповідний період;



- культура та туризм  - 468,7 тис. грн., чи 77,95 % виконання за відповідний
період;
- управління  - 1 044,2 тис. грн., чи 68,43 % виконання за відповідний період;
-  інші галузі – 39,9 тис. грн., або 69,46 % виконання за відповідний період.

Пріоритетними статтями у фінансуванні залишаються:
- заробітна плата з нарахуваннями  виконання становить 10 068,4 тис. грн.,
що складає 99,8 % від загального виконання місцевого бюджету;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,0 тис. грн. чи 0,0 % від
загального виконання;
- продукти харчування  - 0,0 тис. грн., чи 0,0 % від загального виконання;
- енергоносії  -  1,3 тис. грн., чи 0,01 % від загального виконання;
- інші виплати населенню – 1,8 тис. грн. чи 0,02 % від загального виконання.

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

Міжбюджетні трансферти
У 2023 році бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної

громади отримує міжбюджетні трансферти з інших бюджетів, так
заплановано отримати кошти у сумі 117 451,2 тис. грн., станом на 31.01.2023
року фактично отримано 9 402,9 тис. грн., а саме:
- 5 734,5 тис. грн. – освітньої субвенції;
- 3 523,1 тис. грн. - базова дотація;
- 87,2 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.;
- 58,1 тис. грн. субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції.

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
За 1 місяць 2023 року по спеціальному фонду з бюджету розвитку

територіальної громади  видатки не проводилися.


