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Виконання місцевих бюджетів району в умовах чинного бюджетного законодавства 2013 року  спрямовано на забезпечення стабілізації надходжень податків і зборів, створення умов для розвитку економіки та соціального захисту громадян.
Надходження податків і зборів до загального фонду місцевих бюджетів   (без урахування трансфертів) на території Баштанського району станом на 01.11.13 складає  27157,0 тис. грн.  при  плані з урахуванням внесених змін 26315,0 тис. грн., або 103,2 % до плану  та 103,6 % до відповідного періоду минулого року   (+ 941,3 тис.грн.) .
Виконання плану мобілізації податків і зборів по районному бюджету  складає -  100,4 %,  по міському   бюджету – 101,5 %  та по сільських бюджетах – 108,6 %  .
Враховуючи вищезазначене слід відмітити, що робота по виконанню передбачених планів проведена з усіма органами місцевого самоврядування, тому передбачені планові показники дохідної частини виконані в повному обсязі.  	
	Крім того, проаналізувавши  виконання сільських  бюджетів станом на 01.11.13 слід відмітити, що при річній нормі  83,3 %, виконання бюджету дохідної частини  складає  82,3 % до річної норми, не виконання відслідковується  майже по всіх  органах місцевого самоврядування. Найгірший показник відслідковується  по слідуючих сільських радах : Плющівській –              68,6 %, Доброкриничанській-74,8%, Ленінській- 77,1%, Христофорівській-78,1 тис.грн    та міська рада-77,5%.
	Основним бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів    залишається податок з доходів фізичних осіб, який мобілізовано в сумі 19628,8 тис. грн., або 100,1 відсотка  планових призначень з урахуванням змін, до відповідного періоду минулого року – 104,3 відсотка («+» 817,4 тис. грн.). Не виконання даного доходного джерела на звітну дату  спостерігається по слідуючих сільських радах,  а саме: Плющівська -57,5%, Новоолександрівська-64,8%, Ленінська -68,9%, Доброкриничанська-75,4%, Інгульська -79,9%, Добренська -86,0%, Новоіванівська-94,1%, Новопавлівська-95,5%, Мар»ївська-97,7%, Новосергіївська- 98,7% та Лоцкинська- 99,5% .
	
	Одним  із важливих питань є сплата одноосібниками та фермерськими господарствами  податку на доходи фізичних осіб. 
Станом на 01.11.13  подано до Баштанської ОДПІ  2824 декларацій за отримані доходи громадянами-одноосібниками у 2012 році, або 97,7% від загальної кількості (2890 декларацій). Не в повному обсязі подано декларацій до Баштанської ОДПІ 7-ма  сільськими радами: 
	Новоолександрівською - 29 декларацій (задекларовано 88,4 % від загальної кількості декларацій);
	Лоцкинською – 24 декларацій (задекларовано 86,3 % від загальної кількості декларацій);
	Доброкриничанською- 4 декларацій (задекларовано 94,7 % від загальної кількості декларацій);

Новоіванівською-3 декларації (задекларовано 94,7 % від загальної кількості декларацій);
Явкинською- 3 декларації (задекларовано 98,0 % від загальної кількості декларацій);
Новопавлівською – 2 декларації (задекларовано 98,3 % від загальної кількості декларацій);
Баштанською міською радою -1 декларація (задекларовано 99,8 % від загальної кількості декларацій) .
	Фермерськими господарствами станом на 01.11.13 подано декларацій (за даними Баштанської ОДПІ) – 251 декларація із загальної кількості 365, що складає 68,8%. Робота по декларуванню доходів за 2012 рік фермерськими господарствами проводиться .
Наступним основним бюджетоутворюючим  джерелом наповнення місцевого бюджету є плата за землю,  яку за січень-жовтень 2013 року мобілізовано в сумі 6838,2 тис. грн.  при плані 6062,6 тис.грн., або 112,8 відсотка до  плану звітного періоду з урахуванням змін та 101,8 відсотка до  відповідного періоду минулого року, що більше на  123,2 тис.грн. .). Не виконання даного доходного джерела на звітну дату  спостерігається по слідуючих сільських радах,  а саме: Доброкриничанській -72,1%, Христофорівській-75,2%, Плющівській-80,1%, Ленінській-82,1%, Явкинській- 83,5%, Пісківській- 84,9%, Старогорожанській -85,2%, Новосергіївській- 86,1%, Єрмолівській- 87,1%, Новоіванівській-89,6%, Новопавлівській- 90,7% , Привільненській- 94,9%, Кашперо-Миколаївській-95,5%, Новоолександрівській-99,1% та міській раді-75,2%. 
По спеціальному фонду надходження склали склали 2893,6 тис.грн.( без власних надходжень), або в 1,2 раз більше до відповідного періоду минулого року («+»536,8 тис.грн.) 
	Проаналізувавши стан мобілізації коштів по надходженню податку з власників транспортних засобів (КБКД 12020000), збору за першу реєстрацію транспортних засобів (КБКД 12030000) та збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах (КБКД 18041500) залишок коштів станом на 01.01.13 складає 132,9 тис.грн. Фактично надійшло за січень-жовтень 2013 року –    84,0 тис. грн., використано коштів на ремонт та утримання автомобільних доріг за звітний період 59,0 тис.грн. Станом  на 01.11.13 залишились невикористаними  кошти в розмірі 157,9 тис.грн.
Незважаючи на постійну роботу з сільськими радами по використанню залишків  та  неналежний стан доріг на територіях сільських рад та низький рівень забезпечення їх елементами дорожньої сигналізації та освітлення  , майже  кожна  сільська рада не в повній мірі  використовує кошти на ремонт доріг комунальної власності. Найбільші залишки коштів вищевказаного податку зосереджені  на рахунках  слідуючих рад : Баштанська  – 87,9 тис. грн., Н-Олександрівська- 17,8 тис. грн., Лоцкинська – 7,5 тис.грн., Н-Павлівська – 7,0 тис. грн., Христофорівка – 5,9 тис. грн., К-Миколаївська – 5,3 тис. грн., Пісківська – 4,2 тис.грн., Костичівська – 3,7 тис. грн. та ряду інших .
Крім того, на 2013 рік передбачено кошти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та утримання автомобільних доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 940,4 тис. грн. Станом на 01.11.13 фактично надійшло коштів – 559,4 тис. грн., використано коштів в розмірі 383,2 тис. грн., зареєстровано зобов»язань на суму 74,5 тис. грн. Залишок не використаних коштів вищевказаної субвенції з урахуванням зареєстрованих зобов»язань складає 101,8 тис.грн., з них по: міській раді – 68,7 тис.грн., Мар»ївській сільській раді – 20,3 тис.грн., Д-Криничанській сільській раді – 11,8 тис.грн., Лоцкинській сільській раді – 1,0тис.грн.
 	Також,  станом на 01.11.13 по екологічному податку та грошових стягненнях за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища залишок коштів складає 260,5 тис.грн., що більше на  1,6 тис.грн. відповідно до початку року . Найбільші залишки зосерджені на рахуноках міської ради – 47,3 тис.грн. та слідуючих сільських радах, а саме:   Мар»ївській- 75,1 тис.грн., Лоцкинській -29,3 тис.грн., Інгульській- 15,9 тис.грн Явкинській- 13,9 тис.грн.,., Єрмолівській- 11,7 тис.грн. 
З метою забезпечення виконання дохідної частини, збільшення надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів району та залучення додаткових резервів їх наповнення у 2013 році, зосереджено увагу на легалізацію робочих місць, стягнення платежів до бюджетів усіх рівнів, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших виплат, з метою забезпечення фінансування першочергових статей витрат та уникнення соціальної напруги в районі.
Таким чином, з метою недопущення використання роботодавцями найманої праці без належного оформлення трудових відносин та зниження рівня безробіття розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.02.2013 № 36-р «Про перевірки суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують найманих працівників» затверджено склад робочої групи по проведенню рейдових перевірок та графік виїздів спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації спільно із державною податковою інспекцією, управлінням пенсійного фонду, санітарно-епідеміологічної станцією, Баштанським РВ УМВС, районним центром зайнятості, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
З метою безумовного виконання місцевих бюджетів 27 лютого 2013 року прийнято розпорядження голови Баштанської райдержадміністрації № 49-р щодо затвердження заходів, які стосуються наповнення дохідної частини району та поліпшення ефективності управління видатками місцевих бюджетів району.
Що стосується дотримання суб’єктами господарювання зобов’язань по сплаті податків і платежів до бюджетів усіх рівнів та вирішення проблемних питань, які виникають у ході виконання місцевих бюджетів протягом року райдержадміністрацією запроваджено проведення щочетвергового засідання комітету з економічних реформ (розпорядження голови райдержадміністрації від 04.06.2010 № 225-р «Про створення комітету з економічних реформ при Баштанській райдержадміністрації»).
Протягом звітного періоду проведено 25 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та 20 засідань комітету з економічних реформ при райдержадміністрації. 
Заслуховувалися керівники підприємств, які мають заборгованість по платижах до бюджету, розроблялися заходи по стабілізації ситуації. 
          У січні –жовтень  2013 року робочою групою здійснено 49 рейдів, перевірено 474 об’єкти, під час яких проведено  перевірки у 470 суб’єктів  підприємницької  діяльності, що використовували працю 508 найманих  працівників, із  яких 109 осіб працювали без оформлення трудових відносин. Після вжитих заходів було легалізовано працю 107 осіб, відповідно до трудового законодавства, із них - 6 осіб відкрили підприємництво, 65 осіб працюють за трудовим договором, з 7 -  особами працюють за цивільно-правовою угодою, за 29 найманих працівників фізичні особи підприємці сплатили податок на доходи фізичних осіб та проводиться робота по усуненню 2 порушень. 
Дане питання також постійно розглядається на засіданнях вищезазначеної комісії, що позитивно впливає на легалізацію зайнятості населення та недопущення використання тіньових схем суб’єктами підприємницької діяльності в районі.
Крім того, владою району проводиться робота з сільськогосподарськими товаровиробниками, підприємствами  та іншими суб»єктами господарювання,  що в своїй діяльності використовують земельні ділянки (паї) громадян, з метою застосування заходів щодо підвищення рівня соціального захисту сільського населення по виплаті орендної плати із застосуванням коефіцієнта 1,756 та утримання з виплачених доходів за земельні паї податку на доходи фізичних осіб і перерахування його до бюджету в повному обсязі.

		Обсяг виконання  видаткової частини зведеного бюджету  району станом на  01.11.2013 року склав 134771,0 тис. грн., виконано 95,3% до плану звітного періоду, що порівняно з відповідним періодом минулого року більше на 13957,8 тис. грн., або на  11,6%. 
              На фінансування захищених статей видатків спрямовано 97,1% коштів загального фонду бюджету району (130852,0 грн.). Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загально - бюджетних видатках складає  49,6% (66824,8 тис. грн.), оплати  медикаментів – 0,6 % (821,2 тис. грн. ), оплати продуктів харчування – 2,2 % (2986,0 тис. грн.), енергоносіїв – 4,6% (6237,0 тис. грн.), поточні трансферти населенню – 39,9% (53839,2  тис. грн.). 


Аналіз виконання  видатків загального фонду 
районного бюджету
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Заробітна плата з  нарахуваннями
69546,5
66824,8
96,1
49,6

Медикаменти
967,4
821,2
84,9
0,6

Пр  Продукти харчування 
3426,3
2986
87,1
2,2

Оплата енергоносіїв всього; в т.ч.
7289,6
6237
85,6
4,6

Оплата водопостачання 
213,7
179,1
83,8
0,13

Оплата електроенергії
1891,9
1617,7
85,5
1,2

Оплата природного газу 
4661,4
4341,7
93,1
3,2


 
 
 
 

Тверде паливо
522,6
98,5
18,8
0,1

Субсидії та поточні трансферти
54312,3
53839,2
99,1
39,9

Капітальні видатки
143,8
143,8
 
0,1

Інші видатки
5746,3
3919
68,2
2,9

Всього:
141432,2
134771
95,3
100,0
         

             Протягом року здійснювались відповідні заходи, які дали можливість забезпечити у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, своєчасно провести розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії, придбані продукти харчування і медикаменти та інші соціально-значущі видатки. 


