ДОВІДКА
про підсумки виконання місцевих бюджетів району за 2018 рік
Виконання доходної частини
місцевих бюджетів
До загального фонду місцевих бюджетів району за 2018 рік надійшло
доходів у сумі 56 434,9 тис.грн., що становить 102,7 відс. або на 1 506,9
тис.грн. більше уточненого плану на рік. Порівняно з минулим роком
надходження зросли на 11,4 відс. або на 5 785,7 тис.грн. (додаток 1).
Виконання уточнених показників доходів загального фонду не
забезпечили 9 сільських рад, а саме: Волосянківська – 99,4 від. (-5,1тис.грн.),
Загорбська – 89,3 відс. (-63,3 тис.грн.), Забрідська – 97,7 відс. (-11,2 тис.грн.),
Костринська – 95,9 відс. (-23,7 тис.грн.), Р.Пастільська – 98,4 відс. (-3,6
тис.грн.), М.Березнянська – 99,5 відс. (-31,4 тис.грн.), Стужицька – 77,0
відс. (-32,4 тис.грн.), Ставненська – 98,8 відс. (-5,9 тис.грн.), Ужоцька – 90,2
відс. (-16,7 тис.грн.).
Протягом 2018 року двома сільськими радами прийнято рішення про
зменшення дохідної та видаткової частин загального фонду бюджету, а саме
Стужицькою на суму 20,0 тис.грн. та Волосянківською – 62,2 тис.грн.
Податок на доходи фізичних осіб виконано в сумі 35 715,5 тис.грн., що
складає 101,5 відс. уточненого плану на рік. Відповідно до минулого року
надходження зросли на 7 648,0 тис.грн., або 27,2 відс. (додаток2)
Надходження податку на майно становить 5 527,4 тис.грн. при
уточненому плані 5 731,3 тис.грн. в тому числі:(додаток2)
- по платі за землю при уточнених показниках місцевих бюджетів
виконання забезпечено на 87,3 відс. або при плані 5 090,0 тис.грн., фактично
надійшло 4 443,6 тис.грн. Порівняно з минулим роком надходження
зменшились на 1 428,2 тис.грн.
Відповідно до пункту 284,4 статті 284 Податкового кодексу України з 1
січня 2018 року земельні ділянки,надані для залізниць в межах смуг,плата за
землю справлялася у розмірі 25 відс. податку.
Надходження єдиного податку склали 6 634,9 тис.грн., що більше
уточнених показників на 1 014,4 тис.грн.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 6 465,1 тис.грн. при
уточненому плані 6 615,2 тис.грн. в тому числі від пального – 5 268,2 тис.грн.
До бюджетів місцевого самоврядування надійшло рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення в сумі
704,9 тис.грн. при уточненому плані 722,7 тис.грн. (додаток 2).
Станом на 01.01.2019 року
податковий борг
філії
„В.Березнянського ЛАГ” складає 988,0 тис.грн. в тому числі:
В.Березнянська селищна рада – 531,1 тис.грн., М.Березнянська с/р –
268,5 тис.грн., Р.Пастільська – 128,7 тис.грн., Смереківська – 29,4 тис.грн.,
Забрідська – 17,2 тис.грн., Чорноголівська – 7,3 тис.грн., Лютянська – 2,9
тис.грн., Тихівська – 2,9 тис.грн.

По платі за оренду майнових комплексів та іншого майна, що
знаходиться у комунальній власності виконання становить 141,4 тис.грн.
Плати за розміщення тимчасово вільних коштів надійшло 11,9 тис.грн.
Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 881,4
тис.грн.
Інших надходжень надійшло 265,5 тис.грн.
До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло доходів в сумі
6 923,8 тис.грн. при плані на рік 2 384,6 тис.грн. з них:
до бюджету розвитку –773,5 тис.грн.;
власних надходжень бюджетних установ -5 796,1 тис.грн. в тому числі:
- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю –757,9 тис.грн;- інші джерела власних надходжень бюджетних установ -5 023,9 тис.грн.
Залишки коштів на рахунках спеціального фонду станом на 01.01.2019 р.
становлять –2823,4 тис.грн., з них:
- кошти бюджету розвитку –1 450,6 тис.грн.;
- кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва – 501,1 тис.грн.
- кошти на охорону навколишнього природного середовища - 871,7
тис.грн.
Податковий борг до місцевого бюджету разом з підприємствами
банкрутами станом на 01.01.2019 року становить 5 687,7 тис.грн. Порівняно
з 01.01.2018 податковий борг зріс на 1 673,6 тис.грн.
Протягом року проводилась певна робота з платниками по скороченню
податкового боргу. За рахунок вжитих заходів забезпечено надходження до
місцевого бюджету в сумі 269,9 тис.грн.
Стан виконання місцевих бюджетів за видатками
Видатки загального фонду місцевих бюджетів за 2018 рік виконано в
сумі 238 796,5 тис.грн., що становить 96,3 відс. до уточненого річного плану.
Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків, займають видатки
на освіту – 41,6 відс. або 99 241,3 тис.грн., на соціальний захист та соціальне
забезпечення – 33,1 відс. або 79 087,2 тис.грн., на охорону здоров’я
використано 12,2 відс. всіх проведених видатків або 29 053,0 тис.грн.;
державне управління –7,1 відс. або 16 913,4 тис.грн., культуру і мистецтво –
2,4 відс. або 5 741,4 тис.грн.
Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 119 403,7 тис.грн.,
медикаменти – 1 102,3 тис.грн., продуктів харчування придбано на суму
1 903,5 тис.грн., на оплату енергоносіїв і комунальних послуг використано
7 534,4 тис.грн.
На утримання органів місцевого самоврядування використано кошти
в сумі 16 913,4 тис.грн. при уточненому плані на рік 17 261,1 тис.грн., що
становить 98,0 відс. На захищені статті використано кошти в сумі 15 398,6
тис.грн. при уточненому плані – 15 531,4 тис.грн., що становить 99,1 відс., в
тому числі на оплату праці з нарахуваннями використано кошти в сумі

14 631,6 тис.грн. при уточненому плані 14 723,1 тис.грн., що становить 99,4
відс.
По органах місцевого самоврядування сіл Буківцьова, В.Бистра, Загорб,
Лубня, Р.Пастіль, Стричава, Стужиця, Тихий, Ужок, Чорноголова
невиплачено заробітну плату з нарахуваннями за грудень 2018 року у сумі
318,8 тис. грн.
На утримання установ освіти за 2018 рік використано кошти в сумі
99 241,3 тис.грн. при уточненому плані 103 356,8 тис.грн., що становить
96,0 відс. На захищені статті використано кошти в сумі 94 350,2 тис.грн. при
уточненому плані – 98 346,6 тис.грн., що становить 95,9 відс., в тому числі:
на оплату праці з нарахуваннями використано 87 575,1 тис.грн. при
уточненому плані 91 068,8 тис.грн., або 96,2 відс. На оплату комунальних
послуг та енергоносіїв використано 5 062,5 тис.грн. при уточненому плані –
5 487,3 тис.грн..
На харчування дітей у закладах дошкільної освіти та учнів
загальноосвітніх шкіл району використано 1 700,3 тис.грн., при уточненому
плані – 1 768,5 тис.грн., в тому числі: харчування учнів 1-4 класів ЗОШ
району проводилося з розрахунку на 1 учня 7,62 грн., на суму 918,6 тис.грн.,
учнів з малозабезпечених сімей та дітей сиріт (згідно Постанови КМУ від
19.06.2002 № 856) з розрахунку 9,99 грн. на 1 учня на суму 111,8 тис.грн.
Відділом освіти райдержадміністрації проведено фінансування
«Програми роботи з обдарованою молоддю в районі на 2016-2020 роки» на
суму 14,7 тис.грн., за рахунок яких придбано призи учням – переможцям
олімпіад.
Невиплачено заробітну плату з нарахуваннями працівникам дошкільних
навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл району в сумі 1 149,7 тис.грн. із
яких 1 029,5 тис.грн. виплачено за рахунок асигнувань січня місяця 2019
року.
На утримання установ охорони здоров’я використано кошти в сумі
29 052,9 тис.грн. при уточненому плані – 30 649,0 тис.грн., що становить
94,8 відс. На захищені статті використано кошти в сумі 27 786,9 тис. грн. при
уточненому плані – 29 350,3 тис.грн., що становить 94,7 відс., в тому числі
на заробітну плату з нарахуваннями використано кошти в сумі 22 573,1
тис.грн. при уточненому плані – 24 017,9 тис.грн.
На придбання медикаментів використано кошти в сумі 889,4 тис. грн.
при уточненому плані – 898,4 тис.грн., що становить 99,0 відс. (вартість 1
ліжко-дня становить 27,34 гривень), на придбання продуктів харчування
використано кошти в повному обсязі на суму 275,6 тис.грн. (вартість 1
ліжко-дня становить 14,27 грн.).
На відшкодування вартості для лікування окремих захворювань за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету використано кошти в
сумі 735,2 тис.грн.
На фінансування програм використано кошти в сумі 1 359,4 тис.грн., в
тому числі: по забезпеченню медичними препаратами хворих з нирковою
недостатністю у Великоберезнянському районі на 2015-2020 роки – 211,8

тис.грн.; програми протидії захворювання на туберкульоз у районі на 20172021 роки – 22,0 тис.грн., Програми боротьби з онкологічними
захворюваннями на період до 2021 року – 59,9 тис.грн.; програми «
Цукровий та нецукровий діабет на 2016-2020 роки» – 1 065,7 тис.грн.
На соціальний захист та соціальне забезпечення використано коштів
в сумі 79 087,2 тис.грн. при уточненому плані на рік 81 853,6 тис. грн., що
становить 96,6 відс. з врахуванням субвенції з державного бюджету.
На утримання територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг використано кошти в сумі 4 687,6 тис.грн. при
уточненому плані 4 692,9 тис.грн., що становить 99,9 відс. На заробітну плату
з нарахуваннями використано кошти в сумі 4 272,4 тис.грн. при уточненому
плані – 4 277,7 тис.грн., на придбання медикаментів та продуктів харчування
використано 120,0 тис.грн. Крім того невиплачена заробітна плата з
нарахуваннями працівникам територіального центру за грудень 2018 року в
сумі 265,2 тис.грн. була погашена в січні місяці 2019 року.
На утримання центру соціальної служби для дітей, сім’ї та молоді
використано кошти в сумі 335,0 тис.грн., видатки на заробітну плату з
нарахуваннями складають 321,7 тис.грн.
На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам,
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої
допомоги використано кошти в сумі 200,0 тис.грн.
На фінансування районної програми забезпечення права дитини на
виховання у сімейному оточенні на 2018- 2025 роки використано 2,0 тис.грн.
На фінансування програм, які фінансуються за рахунок коштів місцевих
бюджетів використано коштів в сумі 610,6 тис.грн., з них:
«Програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, одиноких,
непрацездатних осіб похилого віку, учасників антитерористичної операції та
інших категорій соціально незахищених громадян на 2016 - 2020 роки» 109,0 тис.грн.;
«Програма забезпечення надання пільг з послуг зв'язку та інших
передбачених законодавством пільг на 2017-2020 роки» - 247,7 тис.грн.
Для фінансової підтримки громадських організації інвалідів і ветеранів
використано кошти в сумі 162,0 тис.грн.
На утримання установ культури та мистецтва використано кошти в
сумі 5 741,4 тис. грн. при уточненому плані – 5 878,1 тис.грн., що складає
97,7 відс. Видатки на оплату праці з нарахуваннями складають 5 085,0
тис.грн. при уточненому плані 5 167,3 тис.грн., що становить 98,4 відс. На
оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано кошти в сумі
200,3 тис.грн. при уточненому плані 216,4 тис.грн. На фінансування програм
проведення культурно-мистецьких заходів використано кошти в сумі 146,1
тис.грн.
По установах культури сіл Буківцьова, В.Бистра, Загорб, Лубня,
Р.Пастіль, Стужиця, Тихий, Чорноголова невиплачено заробітну плату з
нарахуваннями за грудень 2018 року у сумі 59,0 тис. грн.

На фізичну культуру і спорт використано кошти в сумі 1347,5 тис.грн.
при плані на рік 1 377,2 тис.грн., що становить 97,7 відс. На фінансування
місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту в районі та розвитку
футболу використано 163,2 тис. грн.
На фінансування житлово-комунального господарства використано
коштів 4 984,0 тис.грн. при уточненому плані – 5 255,0 тис.грн., що складає
94,8 відс.
На фінансування «Програми сприяння створенню та функціонуванню
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території селища
Великий Березний» використано кошти в сумі 38,4 тис.грн.
На благоустрій сіл, селища за 2018 рік використано кошти в сумі
4 665,8 тис. грн., при уточненому плані – 4 925,0 тис.грн., що становить 94,7
відс.
На відшкодування різниці в тарифах на послуги по вивезенню твердих
побутових відходів населенню використано коштів в сумі 199,9 тис.грн. при
уточненому плані на рік 200,0 тис.грн., видатки проведено В.Березнянською
селищною радою одержувачу коштів КП «Комунал-Сервіс».
На фінансування «Програми ефективного використання майна спільної
власності територіальних громад району» використано кошти в сумі 80,0
тис.грн.
За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету та іншої субвенції з
селищного бюджету проводилось фінансування до проектів-переможців
Конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад «Чисте довкілля» у сумі
278,6 тис.грн.
На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури використано кошти в сумі 1 574,7 тис.грн. при уточненому
плані 1 660,0 тис.грн., що становить 94,9 відс.
Сільськими та селищною радами проведено поточний ремонт доріг
місцевого значення на суму 1 130,2 тис.грн. За рахунок коштів районного
бюджету проведено фінансування «Програми будівництва, реконструкції,
ремонту та утримання вулиць і доріг у населених пунктах району на 20152020 роки» на суму 444,5 тис.грн. , а саме виготовлено проектно-кошторисні
документації на проведення поточного середнього ремонту автомобільних
доріг загального користування місцевого значення (ЧорноголоваСмереково)-Буківцьово, (Стужиця-Загорб), (Львів-Самбір-Ужгород) Домашин, (Львів-Самбір-Ужгород) - Стричава, (В.Березний – Чорноголова Дубриничі) - Розтоцька Пастіль, (Ставне - Лісковець), (Під”їзд до с. Забрідь)
на суму 121,1 тис.грн. та здійснено експлуатаційне утримання районних
автомобільних доріг загального користування місцевого значення (Малий
Березний-Завосино) та (Львів-Самбір-Ужгород)- Стричава на суму 323,4
тис.грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів використано
субвенції по загальному фонду на суму 274,2 тис.грн.

По спеціальному фонду за 2018 рік використано коштів в сумі 19 840,7
тис.грн., при уточнених кошторисних призначеннях на рік 32 779,2 тис.грн.,
що становить 60,5 відс.
Видатки спеціального фонду в частині плати за послуги, що надаються
бюджетними установами складають 798,3 тис.грн. при уточненому плані 1 453,9 тис.грн., що становить 54,9 відс.
По установах та закладах освіти за рахунок батьківської плати
профінансовано продуктів харчування на суму 541,7 тис.грн. та заробітної
плати з нарахуваннями на суму 165,6 тис.грн.
По районній лікарні за рахунок платних послуг профінансовано кошти в
сумі 83,2 тис.грн. при уточнених кошторисних призначеннях 90,0 тис.грн.,
що становить 92,4 відс.
По установах та закладах культури профінансовано – 6,6 тис.грн. при
уточнених кошторисних призначеннях 9,8 тис.грн.
Видатки спеціального фонду проведені за рахунок коштів, отриманих з
інших джерел власних надходжень бюджетних установ в сумі 4 991,4
тис.грн. при уточнених кошторисних призначеннях 5 023,9 тис.грн., що
становить 99,3 відс.
Районною радою взято на облік будівлю «Агролісу» вартістю 319,1
тис.грн.
По галузі освіти отримано з усіх джерел надходжень - 3480,7 тис.грн., з
них:
- отримано централізовано із департаменту освіти предметів
довгострокового користування на суму 2 616,2 тис.грн., в тому числі:
шкільний автобус для Чорноголівської ЗОШ – 1 690, 0 тис.грн.,
підручники для шкіл району – 348,8 тис.грн.,
комплекти на навчання -46, 7 тис.грн,
обладнання кабінету математики Ставненської ЗОШ -152,5 тис.грн.,
комплекти меблів для шкільних кабінетів – 124,4 тис.грн,
комп’ютерне обладнання на суму 274,5 тис.грн.,
класні дошки -75,7 тис.грн.;
- отримано від благодійного фонду «Віза» матеріали для капітального
ремонту М.Березнянської ЗОШ в сумі 474,9 тис.грн.;
- безкоштовно отримано для дитячої музичної школи мистецтв музичні
інструменти на суму 10,0 тис.грн.
По установах охорони здоров’я отримано благодійної та гуманітарної
допомоги на суму 587,1 тис.грн., з яких для районної лікарні 241,0 тис.грн. –
санітарна машина; 10,5 тис.грн. – концентратор кисню; для центру первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги медикаменти на суму 28,3 тис.грн.
По територіальному центру соціального обслуговування населення
видатки складають 412,3 тис.грн.
Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів
спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, а
також враховуючи кошти, що передаються із загального фонду до

спеціального (бюджету розвитку) складають 14 051,0 тис.грн., при
уточненому плані 26 301,3 тис.грн., що становить 53,4 відс., з них:
-придбано обладнання і предметів довгострокового користування для
органів місцевого самоврядування на суму 266,8 тис.грн., проведено
капітальний ремонт приміщень адмінбудинків сіл Загорб та М.Березний –
241,8 тис.грн.
- придбано обладнання та предметів довгострокового користування
(камери відео спостереження, комп’ютерна техніка) для дошкільних
закладів району на суму 79,1 тис.грн.;
- виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведення
капітального ремонту приміщення дитячого навчального закладу с.Ставне
буд.353 – 197,6 тис.грн.;
- реконструкція дитячого навчального закладу, що розташований за
адресою Закарпатська область, Великоберезнянський район с.Мирча буд.36
– 87,9 тис.грн.;
-придбано обладнання та предмети довгострокового користування для
загальноосвітніх шкіл району на суму 967,8 тис.грн., з них: закупівля
комп"ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для
початкових класів "Нової української школи" – 388,2 тис.грн.;
- будівництво основи спортивного майданчика під штучне покриття на
території Великоберезнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 545,0 тис.грн.;
будівництво
котельні
Лютянської
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів
Великоберезнянської районної ради Закарпатської області с.Люта, 662 –
155,9 тис.грн.
- облаштування (капітальний ремонт) внутрішніх вбиралень
Ставнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянського району - 183,0 тис.грн.,
- капітальний ремонт будівлі Малоберезнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Великоберезнянської районної ради Закарпатської області по вул. Дружби,
28 в с. Малий Березний – 567,4 тис.грн.,
- капітальний ремонт приміщень санвузлів
Великоберезнянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоберезнянської районної ради
Закарпатської області по вул.Загородня, 70 в смт. Великий Березний 156,6
тис.грн.,
на
капітальний
ремонт
по
заходах
з
енергозбереження
Великоберезнянської гімназії
Великоберезнянської районної ради
Закарпатської області по вул. Шевченка, 2А в смт. Великий Березний 160,8
тис.грн.(102,0 тис.грн. – кошти обласного бюджету)
- капітальний ремонт даху В.Бистрянської ЗОШ І-ІІ ст. с.В.Бистра, 56
Великоберезнянської районної ради Закарпатської області – 21,1 тис.грн.,
- капітальний ремонт даху Ужоцької ЗОШ І-ІІ ст. с.Ужок, 137
Великоберезнянської районної ради Закарпатської області – 30,0 тис.грн.,
- капітальний ремонт даху Костринської загальноосвітньої
спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів у с.Кострино, №127
Великоберезнянського району, Закарпатської області – 867,8 тис.грн. (кошти
обласного бюджету);

- придбано проектор для методичного кабінету
відділу освіти
райдержадміністрації на суму 15,3 тис.грн.;
- придбано комп’ютерну техніку для централізованої бухгалтерії та
обладнання для інклюзивно - ресурсного центру на суму 285,6 тис.грн.
- капітальний ремонт моргу Великоберезнянської РЛ у смт.В.Березний
– 39,8 тис.грн.,
- капітальний ремонт покрівлі головного корпусу районної лікарні в
смт.Великий Березний, вул.Штефаника 71 – 49,7 тис.грн.
- придбано ноутбуки для центру первинної медичної (медико-санітарної
допомоги) на суму 21,0 тис.грн.,
придбано
обладнання
для
М.Березнянського
будинку
культури(комп’ютерна техніка та камери відеоспостереження) на суму 29,3
тис.грн.;
- на капітальний ремонт будинку культури в с.Малий Березний,
вул.Центральна, 100 Великоберезнянського району Закарпатської області
використано 56,6 тис.грн.
- придбано спортивний інвентар для дитячо-юнацької спортивної школи
на суму 49,8 тис.грн..
- виготовлено кошторисну документацію, висновок експертизи на
капітальний ремонт роздягальні стадіону в с. М.Березний – 38,9 тис.грн.;
- будівництво лінії електроживлення роздягальні стадіону в с.
М.Березний та освітлення прилеглої території – 161,7 тис.грн.;
- капітальний ремонт по благоустрою дитячого майданчика біля
сільського будинку культури с.М.Березний – 617,5 тис.грн.
співфінансування до коштів державного фонду регіонального розвитку
«Реконструкція дитячого відділення Великоберезнянської районної лікарні –
200,0 тис.грн.
за рахунок коштів субвенції на соціально – економічний розвиток
окремих територій проведено капітальний ремонт покрівлі головного
корпусу районної лікарні в смт.Великий Березний, вул.Штефаника 71 – 346,5
тис.грн.
отримано субвенцію з місцевого бюджету на реалізацію заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості , за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 5 930,5 тис.грн.
на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в
с.Чорноголова, Великоберезнянського району, Закарпатської області (станом
на 01.01.2019 року залишки коштів на рахунку районного бюджету).
будівництво каналізаційної
очисної споруди в смт.В.Березний
В.Березнянського району Закарпатської області – 80,0 тис.грн.;
капітальний ремонт тротуару справа по вул.Шевченка (від скверу
"Пресвятої Діви Марії до вул. Корятовича) в смт. В.Березний – 187,0 тис.грн.;
реконструкція системи опалення з будівництвом твердопаливної
котельні типу в ДНЗ № 2 смт.В.Березний Закарпатської області – 121,5
тис.грн.;

реконструкція водозабірної споруди "Забрідь" смт.В.Березний – 75,6
тис.грн.
За рахунок коштів місцевих бюджетів використано на капітальний
ремонт автомобільних доріг - 3 494,4 тис.грн. при уточненому плані –
4 723,6 тис.грн., що складає 74,0 відс., з них за рахунок коштів районного
бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого
значення - 718,5 тис.грн.; за експертизу по виготовленню проектнокошторисної документації на капітальний ремонт доріг – 304,7 тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету проведено капітальний
ремонт автомобільної дороги на суму 989,6 тис.грн. при уточненому плані –
1 050,0 тис.грн., що складає 94,2 відс.
За рахунок субвенції з державного бюджету придбано житловий
будинок для дитячого будинку сімейного типу на суму 1 778,7 тис.грн.
загальною площею 181,1 м2 .
За 2018 рік використано коштів в сумі 475,0 тис.грн. на поповнення
статутного фонду КП «Комунал-сервіс».
Розподіл вільного залишку коштів на початок року
Одним із основних джерел додаткових фінансових ресурсів, які можуть
бути спрямовані на фінансування видатків місцевих бюджетів, є вільний
залишок коштів загального фонду на початок року (додаток 3). За 2018 рік із
вільного залишку коштів, який на початок року становив 11 511,2 тис.грн.,
спрямовано на видатки місцевих бюджетів 11 487,1 тис.грн., що становить
99,8 відс. загального обсягу залишків. На оплату праці з нарахуваннями із
зазначеної суми спрямовано 1 814,0 тис.грн. або 15,8 відс., на енергоносії і
комунальні послуги – 112,4 тис.грн. або 1,0 відс., капітальні видатки –6 537,5
тис.грн. або 56,9 відс., на інші видатки (крім захищених статей) спрямовано
3023,2 тис.грн. або 26,3 відс. зазначених коштів. Нерозподілено кошти в сумі
24,1 тис. грн. по бюджетах сіл Волосянка 1,4 тис.грн., М.Березний – 22,3
тис.грн., Стричава – 0,3 тис.грн..
На виконання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу щодо
забезпечення в повному обсязі видатків на оплату праці з нарахуваннями
працівникам бюджетних установ, які фінансуються з бюджету
Великоберезнянського району спрямовано 460,2 тис. грн. органам місцевого
самоврядування на виплату заробітної плати з нарахуваннями за жовтеньгрудень 2017 року.
Залишки коштів освітньої та медичної субвенцій на 01.01.2018 року
складали відповідно 2 795,3 тис. грн., та 32,3 тис. грн. і розподілені в
повному обсязі.
Розподіл коштів отриманих від перевиконання дохідної частини
загального фонду місцевих бюджетів
Впродовж 2018 року спрямовано додаткового фінансового ресурсу,
отриманого за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду
місцевих бюджетів, на виконання видаткової частини бюджету кошти в сумі
8888,1 тис. грн. На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 4 298,0 тис.

грн. або 48,4 відс. до загальної суми., в тому числі з районного бюджету
спрямовано 2 989,8 тис. грн., з сільських бюджетів – 1 308,2 тис.
грн.(додаток 4).
У 2018 році рішенням Костринської сільської ради від 17.05.2018 року
№ 16 розміщено на депозит кошти залишку спеціального фонду(збору за
шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього
природного середовища) у сумі 247,9 тис. грн., отримано 4,5 тис. грн.
додаткових надходжень до загального фонд
Протягом 2018 року по програмі „Власний дім” виділено і
профінансовано коштів в загальній сумі 598,3 тис.грн., в тому числі по
загальному фонду 300,0 тис.грн., по спеціальному фонду 298,3 тис.грн.
Напрямок даних коштів – надання кредитів індивідуальним сільським
забудовникам.
За 2018 рік повернуто кошти в сумі 291,4 тис.грн. наданих для
кредитування індивідуальним сільським забудовникам.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2019
року складає 123,3 тис.грн. та зменшено у порівнянні з початком року на
суму 45,6 тис.грн.
115,9 тис.грн. - виявлення переплат в ході перевірок неправомірно
отриманої державної допомоги малозабезпеченим сім’ям, управлінням
соціального захисту населення,
7,4 тис.грн., передплата періодичних видань на 2019 рік по
територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг).
Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на
01.01.2019 року в цілому по бюджету району складає 1 338,9 тис.грн. та
зменшилась у порівнянні з початком року на 3 179,7 тис.грн.
1 291,6 тис.грн. - заборгованість по субвенціях з державного бюджету
місцевим бюджетам,
47,3 тис.грн. – заборгованість за рахунок коштів місцевого бюджету, а
саме надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку.
По спеціальному фонду за станом на 01.01.2019 року дебіторська
заборгованість складає 1,1 тис.грн. та зменшилась в порівнянні з початком
року на 0,3 тис.грн. за передплату періодичних видань по територіальному
центру соціального обслуговування (по відділенню стаціонарного догляду
для постійного або тимчасового проживання в с. Люта).
Кредиторської заборгованості по місцевих бюджетах немає.
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