ПРОТОКОЛ № 1
засідання Громадської ради при Вітовський райдержадміністрації

11 січня 2017 року

Вітовська райдержадміністрація
мала зала

Присутні:
9 членів Громадської ради,
заступник голови райдержадміністрації
начальник фінансового управління райдержадміністрації,
завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з
громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату
райдержадміністрації.
Порядок денний
1. Про виконання бюджету району за 2016 рік.
2. Про звіт голови РДА за 2016 рік
1. Про виконання бюджету району за 2016 рік.
СЛУХАЛИ: Бергер Л.П., начальника фінансового управління
райдержадміністрації.
Доповідач розпочала свою доповідь, повідомивши присутнім про те,
що За підсумками виконання доходної частини районного бюджету за 2016
рік до бюджету надійшло доходів в сумі 287 млн. 750,3 тис.грн., що вище
показників 2014 року (222 млн.632,9 тис. грн.) на 65 млн.117,4 тис. грн., або
на 29,2 відсотки.
Збільшення обсягу доходної частини бюджету досягнуто за рахунок
збільшення обсягу податків і зборів, а також міжбюджетних трансфертів.
Уточнені планові показники доходної частини загального фонду
районного бюджету за 2016 рік (269 млн.186,1 тис. грн.) виконано на 101,8
відсотків.
Всього отримано доходів загального фонду районного бюджету, з
урахуванням міжбюджетних трансфертів, в сумі 274 млн. 129,3 тис.грн. По
податках і зборах уточнений річний план 2016 року виконано на суму
63 млн.234,4 тис.грн., або на 110,6 %. Перевиконання уточненого річного
плану в сумі 6 млн.044,3 тис. грн. забезпечено, в основному, за рахунок
збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб через підвищення
розміру оплати праці та індексації заробітної плати.
Враховуючи особливості розташування Вітовського району, до
загального фонду районного бюджету зараховуються тільки податок на
доходи фізичних осіб та надходження від орендної плати за користування

цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у
комунальній власності територіальної громади сіл, селищ району.
Податок на доходи фізичних осіб є основним доходним джерелом, що
впливає на виконання планових показників районного бюджету, питома вага
якого в загальному обсязі податкових надходжень становить 99,0%.
Надходження по податку на доходи фізичних осіб за 2016 рік становить
62 576,7 тис. грн., при цьому, уточнений річний план (56 706,2 тис.грн.)
виконано на 110,4%. Сума понадпланових надходжень становить 5 870,4
тис.грн., що забезпечено, в основному, за рахунок підвищення заробітної
плати, індексації заробітної плати.
У порівняні з відповідним періодом минулого року (41 829,0 тис.грн.)
збільшення надходжень по податку та збору на доходи фізичних осіб
становить на 20 747,7 тис.грн., або на 49,6 відсотки, що обумовлено
встановленням нових нормативів відрахувань цього податку - 60 відсотків
(проти діючого у 2015 році 50% відсотків, що зараховувалось до районного
бюджету).
Від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та
іншим майном, що перебуває в комунальній власності, надходження за
2015 рік склали 583,8 тис. грн. Планові показники виконані на 120,7 відсотки
до уточненого плану на рік.
До
спеціального
фонду
районного
бюджету
надійшло
13 млн.621,0 тис.грн. Уточнені планові показники (13 млн.038,3 тис. грн.)
виконані на 104,5 відсотки. Перевиконання уточненого річного плану
становить 582,7 тис. грн., що обумовлено надходженням благодійних внесків.
У порівняні з відповідним періодом минулого року (11 млн.176,0
тис.грн.) збільшення надходжень становить 2 445,0 тис.грн., або на 21,9
відсоток.
ВИРІШИЛИ: заслухану інформацію взяти до відома.
2. Про звіт голови РДА за 2016 рік
СЛУХАЛИ: Коновалову Т.П. заступник голови райдержадміністрації.
Доповідач повідомив присутнім, що в 2016 році населені пункти
району отримали нове освітлення вулиць, нові вікна в школи, нові спортивні
зали, нове обладнання для навчальних закладів, нове опалення, нове медичне
обладнання, нова амбулаторія в Котляреве, капітальний ремонт
каналізаційного колектору в с. Полігон, нові водонапірні башти, водогони,
нові покрівлі та багато іншого. Доповідач окремо зупинявся на питаннях
децентралізації та о результатах реалізації закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» на території Вітовського району, про
створення трьох ОТГ: Галицинівської, Шевченківської, Воскресенської. На
питанні змін, що відбулись в навчально-виховних закладах району, про
створення Первомайської опорної школи, про відремонтовані спортивні зали,
про замінені вікна та про нові опалювальні системи. Загалом на освітню
сферу з бюджетів усіх рівнів виділено 14 млн. 036 тис. 621 грн.

Окремо в своєму звіті заступник голови РДА зупинилась на збереженні
та реалізації програм, що вже функціонували в районі - це 24 програми на
фінансування яких у 2016 році з районного бюджету виділено – 26 млн. 183
тис. 200 грн. - та на тих нововведеннях що були започатковані, серед яких
щомісячні стипендії одному з батьків загиблих військовослужбовців
учасників АТО. Підводячи підсумки доповідач зазначив, що зроблено багато,
але й є над чим працювати. В 2017році планується реалізація на території
Вітовського району 44 інвестиційних проекти на загальну суму 27 млн. 570
тис. 834 грн. по галузям це:
вуличне освітлення – 5 млн. 351 тис. 139 грн.
водопостачання - 2млн.362тис.992 грн. 2млн.747тис.427грн.
благоустрій (генплан) – 300 тис. 000 грн.
ремонт доріг – 14 млн. 009 тис. 945 грн.
культура – 5 млн. 162 тис. 323 грн.
ВИРІШИЛИ: заслухану інформацію взяти до відома.
Голова громадської ради

Н.О. Моторна

Протокол вела секретар громадської ради

М.П. Огерь

