Бюджет Костянтинівського району на 2018 рік.
Бюджет Костянтинівського району на 2018 рік сформований виходячи з
чинного законодавства, з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового
кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України,
проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018–2020 роки,
схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017
№ 411-р та поданого на розгляд до Верховної Ради України (реєстр. номер
постанови 6591 від 15.06.2017), Стратегії реформування системи управління
державними фінансами на 2017–2020 роки, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р.
1.ДОХОДИ
Зведений бюджет району складається з 12 бюджетів: 11 бюджетів
сільських рад і районного бюджету.
Доходи бюджету району на 2018 рік формуються за рахунок
надходження коштів загального і спеціального фондів.
Планові показники власних доходів загального фонду на 2018 рік
затверджені в сумі 32633,6 тис.грн.
Основними джерелами доходів загального фонду бюджету є
надходження 60% податку на доходи фізичних осіб і 100% плати за землю та
100,0% єдиного податку. В основу планування надходжень за даними видами
податків покладені прогнозні розрахунки податкової інспекції, а також
існуючі норми і зміни законодавства.
При прогнозуванні податку та збору на доходи фізичних осіб
враховано:
- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних
осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах,
нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які
оподатковуються за ставкою 5%);
- підвищення мінімальної
прожиткового мінімуму (1762,0);

заробітної

плати

(3723,0

грн.)

та

- зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання
податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для
працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не
перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- легалізація виплати заробітної плати.
Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб на 2018 рік
затверджено в сумі 12200,0 тис.грн.

При плануванні плати за землю застосовано коефіцієнт індексації
нормативної грошової оцінки земель для сільськогосподарських угідь 1,0,
для несільськогосподарських угідь 1,06.
Надходження плати за землю у 2018 році затверджено у сумі 11382,8
тис.грн.
При прогнозуванні єдиного податку враховано:
- підвищення мінімальної заробітної плати (3723,0
прожиткового мінімуму (1762,0);

грн.) та

- зарахування до місцевих бюджетів 100 відсотків єдиного податку, що
сплачується
платниками
єдиного
податку
четвертої
групи
(сільгосптоваровиробниками).
Надходження єдиного податку у 2018 році затверджено у сумі 6550,6
тис.грн.
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2018 рік затверджено у сумі
259,5 тис.грн..
Показники спеціального фонду бюджету району на 2018 рік
затверджені у сумі 1503,4 тис.грн.
По коду бюджетної класифікації 25000000 ”Власні надходження
бюджетних установ” заплановано надходжень 1469,3 тис.грн.
Єкологічний податок заплановано у сумі 34,1 тис.грн.
Загальний обсяг мiжбюджетних трансфертiв (загальний фонд) в
бюджеті району передбачено у сумi 129456,2 тис.грн., в тому числі
внутрішніх трансфертів – 3868,8 тис.грн., з державного бюджету районному
бюджету - 125587,4 тис. грн., а саме:
- базова дотація – 2998,1 тис.грн.;
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров'я – 8430,0 тис.грн.;
- освiтня субвенцiя —25317,2 тис.грн.;
- медична субвенцiя — 7771,3 тис.грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітямінвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за
інвалідами I та II групи внаслідок психічного розладу – 29605,9 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот – 48910,8 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу – 1875,9 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 678,2 тис.грн.
ВИДАТКИ
Бюджет Костянтинівського району на 2018 рік по видатках сформований
виходячи з чинного законодавства, положень Бюджетного та Податкового
Кодексу України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України,
проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018–2020 роки, з
урахуванням Бюджетних Висновків Верховної Ради України схвалених
постановою Верховної Ради України від 14 листопада 2017 року №2209-VIII
інших змін до законодавства, залежно від чисельності населення
адміністративно-територіальної одиниці, відомчих контингентів (населення,
дітей, учнів, класів, груп та ін.), бюджетних запитів і фактичних витрат за
2017 рік.
Формування показників видатків бюджету Костянтинівського району
на 2018 рік здійснювалося відповідно до Бюджетного Кодексу України,
постановою Кабінету Міністрів України № 1013 від 09 грудня 2015 року
«Про упорядкування структури заробітної плати, особливості індексації та
внесення змін до деяких нормативно-правових актів» залежно від
чисельності населення адміністративно-територіальної одиниці, відомчих
контингентів (населення, дітей, учнів, класів, груп та ін.), бюджетних запитів
і фактичних витрат за 2017 рік.
З метою збалансування бюджету, виходячи iз обмежених можливостей
ресурсної частини бюджету видаткова частина проекту бюджету спрямована
на вкрай нагальнi потреби.
В першу чергу врахована потреба в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ виходячи з фактичних витрат за 2017 рік і норм
законодавства України в частині нарахування обов'язкових виплат, на
проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги враховуючи
фактичні витрати за 2017 рік, встановлені тарифи з розрахунку займаної
площі приміщень та нормативів споживання і вимог проведення заходів
щодо економії бюджетних коштів.
Сума витрат збалансована і приведена у відповідність із загальною
сумою прогнозного обсягу доходної частини районного бюджету відповідно
до частини другої пункту першого статті 7 Бюджетного кодексу України.
Пріоритетними напрямками на наступний рік є витрати на утримання
соціально-культурної сфери.
Враховано рішення Уряду про встановлення мінімальної заробітної
плати з 1 січня 2018 в розмірі 3723 грн. в місяць і посадового окладу
працівника I тарифного розряду ЄТС - 1762 гривень.

Видаткова частина загального фонду бюджету з внутрішніми
трансфертами затверджена у сумі 166655,3 тис.грн., у тому числі субвенції з
державного бюджету у сумі 125587,4 тис. грн.
До зведеного бюджету Костянтинівського району по видатках включено
12 бюджетів, у тому числі 1 районний та 11 сільських.
Обсяг затвердженої оборотної касової готівки складає 11920 грн., у тому
числі по районному бюджету 10000 грн., по сільському бюджету 1920 грн.
По установах освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури,
фізкультури застосований єдиний підхід при розрахунку витрат, а саме:
1) по заробітній платі:
- підвищення з 1 січня розміру мінімальної заробітної плати 3723 грн.;
- розмір посадового окладу працівника на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів, затверджених Постановами Кабінету Міністрів
України від 9 грудня 2015 року №1013 «Про упорядкування структури
заробітної плати, особливості індексації та внесення змін до деяких
нормативно - правові акти» та від 28.12.2016 року № 1037 «Про оплату праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної
сфери»;
2) з оплати енергоносіїв та комунальних послуг з урахуванням чинних
тарифів у грудні 2017 року та коефіцієнтів їх зростання (газ - 1,09, тепло1,09, електроенергія -1,1, вода та водовідведення - 1,09).
Показники видаткової частини районного бюджету, що враховані
в бюджеті на 2018 рік характеризуються такими даними:
тис.грн.
Галузі

Визначено
на 2018 рік

1
Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Культура і мистецтво
Фізична культура
Житлово-комунальне господарство
Економічна діяльність
Резервний фонд
Міжбюджетні трансферти
Разом видатків (загальний фонд)

2
13045,5
46528,4
3944,8
83838,4
4361,1
356,6
1089,8
441,8
30,0
13018,9
166655,3

