5


Звіт про виконання районного бюджету  Баштанського
району та використання резервного фонду непередбачених видатків за 2018 рік

Бюджетна політика, яка проводилась в районі у 2018 році формувалася на вимогах Бюджетного кодексу України, законів України,  постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, яка спрямована на забезпечення стабілізації надходжень податків і зборів, створення умов для розвитку економіки та соціального захисту громадян. 
Загальний обсяг загального фонду районного бюджету за 2018 рік склав 261810,2 тис.грн. До його складу ввійшли зібрані в районі податки і збори в сумі  21845,6 тис.грн. (8,3 % від загального обсягу), що складає 108 %   планових показників 2018 року, або більше на 1622,9 тис.грн. У порівнянні з 2017  роком  надійшло податків і зборів більше на  4807,0 тис.грн.,  або  на            28,2 % (додаток 1). 
З інших рівнів бюджету (державного, обласного, міського та сільських бюджетів) надійшло коштів в сумі 239964,6 тис. грн. (91,7 % від загального обсягу доходів).
До спеціального фонду районного бюджету надійшло власних надходжень бюджетних установ  3522,5 тис. грн. при плані   3462,7 тис. грн., або 101,7 %  до річного плану із урахуванням змін. 
Основним бюджетоутворюючим джерелом є податок та збір на доходи фізичних осіб, який мобілізовано в сумі 21095,2 тис. грн., або 106,8 %  планових призначень з урахуванням змін. До  минулого року  збільшилися надходження в 1,3 рази, або на 4278,1 тис. грн. 
Одним із основних питань влади району є щоденна конкретна робота з максимального наповнення бюджетів усіх рівнів за рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (легалізація зайнятості населення, погашення податкового боргу, розрахунки по  податку та збору на доходи фізичних осіб за оренду земельних паїв, виплата заробітної плати «в конвертах») та забезпечення фінансування першочергових статей витрат, з метою уникнення соціальної напруги в районі. Протягом року проведено 8 засідань районної тимчасової комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету.

Фінансовий ресурс, що надійшов до районного бюджету дозволив виконати за 2018 рік видатки в сумі 263277,8 тис. грн.,  із них по загальному фонду – 256435,5 тис.грн., або 96,6 % до планових призначень                         (265353,4 тис.грн.), по спеціальному фонду – 6842,3 тис.грн., або 88,8% до планових призначень ( 7709,4 тис.грн.) (додатки 2,3).  
          
За 2018 рік забезпечено фінансування видатків районного бюджету в розрізі  галузей, які в загально - бюджетних видатках складають (додаток 3): 
«Державне управління» – 2702,9 тис.грн (1 %), «Освіта» - 50598,7 тис.грн (19,2%), «Охорона здоров’я» - 43558,0 тис.грн (16,6%), «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 150405,8 тис.грн (57,1%), «Культура і мистецтво» - 4972,3 тис.грн (1,9%),  «Фізична культура і спорт» - 278,1 тис.грн (0,1%), інші галузі – 10762,2 тис.грн.(4,1%) (трудовий архів, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій, заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення, забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, інші субвенції з районного бюджету сільським бюджетам на утримання ДНЗ та СБК, придбання житла дітям-сиротам, виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та інші видатки).

Протягом звітного періоду 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. Зокрема спрямовано із загального та спеціального фондів районного бюджету на (додаток 2):
виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ – 54172,2 тис. грн.
	придбання продуктів харчування та медикаментів – 1851,8 тис.грн., 
розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії в сумі – 5049,5 тис. грн. забезпечено безперебійне функціонування бюджетних установ та надання вчасних послуг населенню району,
інші виплати населенню (надання пільг, субсидій, компенсацій, допомог) – 143218,8  тис.грн.    

Крім того, окремо по галузі «Охорона здоров'я» видатки заплановані за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», за 2018 рік  виконання складає 43558,0 тис. грн. (по загальному фонду – 41338,6 тис. грн., спеціальному фонду 2219,4 тис. грн.) із них по суті витрат:
        видатки на оплату праці з нарахуванням складають 29942,2 тис.грн, на продукти харчування – 649,7 тис.грн,  на медикаменти  –  4013,4 тис.грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3450,2 тис.грн, інші поточні видатки – 3272,4 тис.грн, на капітальні видатки – 515,7 тис.грн, направлено на заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 507,8 тис.грн, на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (бронхіальна астма, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання) –             1167,7 тис.грн, навчання студентів у медичних закладах – 38,9 тис.грн.  
Виконання капітальних  видатків за 2018 рік складає  -                       3400,6  тис.грн., кошти використані:  на придбання електролічильники для ЦРЛ – 16,0 тис.грн, для КУ «Баштанський сервісний центр для обслуговування закладів освіти» - 9,8 тис.грн, придбання морозильної камери для патологоанатомічного відділення ЦРЛ - 104,9 тис.грн, придбання зуботехнічної бормашини – 6,471 тис.грн, капітальний ремонт відділення невідкладних станів ЦРЛ - 159,9 тис.грн, капітальний ремонт відділення анестезіології та реанімації – 292,6 тис.грн, придбання медобладнання у відділення невідкладних станів –  6,2 тис.грн, реконструкцію лікувального корпусу А-з ЦРЛ (Термосанація) – 334,9 тис.грн, реконструкцію рентген кабінету – 200,0 тис.грн, реконструкцію будівлі під хоспіс – 48,3 тис.грн, придбання житла для дітей – сиріт ( дві квартири однокімнатні) – 635,0 тис.грн, палатки УСБ-56 (для загону територіальної оборони) – 20,450 тис.грн, на придбання комп’ютерної техніки для ЗОШ – 174,3 тис.грн, заміна вікон у ЗОШ – 48,0 тис.грн, придбання кондиціонеру для територіального центру – 14,8 тис.грн, придбання системного блоку, моноблоку для територіального центру – 28,8 тис.грн, поповнення бібліотечного фонду – 87,570 тис.грн,  на придбання комп’ютера в зборі  -               12,0 тис.грн, проектору - 8,2 тис.грн для Новоєгорівської сільської бібліотеки, на оновлення матеріально-технічного забезпечення закладів загальної освіти (котли, холодильники, вуличний туалет, комп’ютерна техніка, телевізор, електроплита, лінолеум) -  536,4 тис.грн, капітальний ремонт покрівлі Інгульської ЗОШ – 267,7 тис.грн,  на матеріально-технічне забезпечення ЦПМСД (комп’ютерна техніка, холодильник, кардіографи) – 388,4 тис.грн.

	За 2018 рік видаткова частина загального фонду районного  бюджету збільшилась за рахунок вільного залишку коштів на початок року на суму  3426,7 тис.грн, який направлено на такі галузі та видатки:
Залишок бюджетних коштів районного бюджету (податки і збори) станом на 01.01.2018 залучено в сумі 2314,8 тис.грн, в тому числі:
	на органи управління (районна рада) – 288,5 тис.грн на заробітну плату з нарахуванням;
	на освіту – 468,5 тис.грн, з них: на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (природний газ) – 23,5 тис.грн, придбання продуктів харчування – 200,0 тис.грн ( в тому числі на оздоровлення дітей в пришкільних таборах – 100,0 тис.грн), на  заміну вікон у Інгульській ЗОШ, Мар»ївській ЗОШ (співфінансування) – 13,1 тис.грн, на придбання комп’ютерної техніки для закладів середньої освіти - 47,3 тис.грн., на придбання електроплити для К-Миколаївської ЗОШ – 5,2 тис.грн; на придбання предметів, матеріалів для проведення поточного ремонту каналізації у Інгульській ЗОШ – 3,9 тис.грн, на перезарядку вогнегасників для шкіл – 12,8 тис.грн, на сплату податків – 48,3 тис.грн, лабораторні дослідження води – 8,0 тис.грн; на співфінансування з районного бюджету на придбання комп’ютерної техніки, меблів, дидактичного матеріалу  для початкової школи  - 89,7 тис.грн, на придбання автозапчастин для шкільних автобусів (Лоцкинської ЗОШ, Лук»янівської ЗОШ, Доброкриничанської ЗОШ) – 16,7 тис.грн;
	на соціальний захист - 49,9 тис.грн, з них: на заробітну плату з нарахуванням – 38,9 тис.грн, на оплату енергоносіїв  - 1,0 тис.грн, на фінансування заходів районної програми «Дитинство» - 10,0 тис.грн;
	на культуру – 522,9 тис.грн, з них: на заробітну плату з нарахуванням – 370,3 тис.грн, на оплату енергоносіїв – 45,5 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів для поточного ремонту адмінприміщення                 (металопластикові вікна, двері, будівельні матеріали та інше) – 82,0 тис.грн., на придбання вогнегасників для сільських бібліотек – 6,5 тис.грн, на виконання заходів районної Програми економічного і соціального розвитку Баштанського району на 2018-2020 роки (на виплату щорічної одноразової грошової винагороди почесний громадян Баштанського району - 5 чоловік у розмірі мінімальної заробітної плати) - 18,6 тис.грн;


- на охорону здоров’я – 668,4 тис.грн, з них: на капітальний ремонт відділення невідкладних станів та анестезійного відділення центральної районної лікарні - 29,9 тис.грн, на придбання комп’ютерної техніки з принтером (3 шт.) для ЦПМСД - 60,0 тис.грн; на реконструкцію лікувального корпусу (А-3) Баштанської ЦРЛ по вул. Ювілейна, 3 в місті Баштанка Миколаївської області (Термосанація) – 386,8 тис.грн, співфінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на реконструкцію з добудовою під хоспіс ЦРЛ – 50,0 тис.грн; на оплату за акредитацію закладу – 89, 7 тис. грн, на поточний ремонт пересувного флюорографу – 10,0 тис.грн, підготовка до опалювального періоду закладу – 12,0 тис.грн, перевірка медичного обладнання – 30,0 тис.грн;

            - на інші галузі (районні програми) -  316,6 тис.грн, з них:     
на заходи районної Програми підтримка засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування (висвітлення діяльності органів виконавчої влади згідно з вимогами  Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації") - 20,0 тис.грн., на поповнення матеріального резерву, відповідно до Районної цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Баштанського району - 29,7 тис.грн., відповідно до районної Програми  забезпечення виконання Баштанською районною державною адміністрацією делегованих їй районних повноважень на 2017-2018 роки ( на матеріально-технічне забезпечення райдержадміністрації та її структурних підрозділів) – 130,0 тис.грн, на виконання заходів «Комплексної програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Баштанського району на 2017-2020 роки» ( на придбання зимових бушлатів, спальних мішків, килим спальний польовий ізоляційний та інше) - на суму 29,5 тис.грн, на виконання заходів районної Програми економічного і соціального розвитку Баштанського району на 2018-2020 роки» ( на відзначення премією ім. Хамчича В.М. у номінації «Кращій керівник сільського господарства») – 3,7 тис.грн, субвенція з районного бюджету Баштанського району  міському бюджету Баштанської міської ради на виконання заходів Програми розвитку освіти Баштанського району на 2017-2021 роки (на утримання Баштанського міського інклюзивного-ресурсного центру) – 103,7 тис.грн, 

        2)   Залишок коштів освітньої субвенції  на початок року залучено в суму – 207,3 тис.грн на галузь освіта, в тому числі: на придбання мультимедійного обладнання загальноосвітнім навчальним закладам -                    42,5 тис.грн, на придбання мультимедійного обладнання для закладів середньої освіти – 34,5 тис.грн; направлено на оновлення матеріально-технічного забезпечення закладів загальної освіти – 119,3 тис.грн (на придбання твердопаливних котлів – на суму 79,3 тис.грн  для Старогороженської ЗОШ, Привільненської ЗОШ, на придбання холодильників – на суму 34,8 тис.грн для Старогороженській ЗОШ, К-Миколаївській ЗОШ, Лук»янівській ЗОШ, на придбання бойлеру у Лоцкинську ЗОШ та Старогороженську ЗОШ – на суму 5,2 тис.грн).

Залишок коштів медичної субвенції на початок року залучено в сумі  – 279,6 тис.грн  на галузь охорона здоров’я, в тому числі: на видатки ЦРЛ - 211,536 тис.грн, а саме:  на ремонт УЗД  - 90,0 тис.грн, на проведення паспортизації рентгенкабінету  - 15,0 тис.грн, на виготовлення проектно-кошторисної документації по підключенню до електромережі службову квартиру – 15,0 тис.грн, поточний ремонт приймального відділення (облаштування коридору) – 67,0 тис.грн,  впорядкування огорожі поряд із сходами  в приймальне відділення –  6,054 тис.грн, для проведення робіт монтажу вуглекислопроводу для роботи лапароскопічної стійки –                        18,482 тис.грн,  на видатки ЦПМСД - 68,037 тис.грн на придбання медикаментів для пільгової категорії населення;

Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій залучено в сумі – 625,1 тис.грн, з них: на капітальний ремонт відділення невідкладних станів та відділення  анестезіології центральної районної лікарні - 428,719 тис.грн, на придбання комп’ютерної техніки для закладів середньої освіти - 151,981 тис.грн, на заміну вікон у Інгульській ЗОШ, Мар»ївській ЗОШ - 44,368 тис.грн;          

          За 2018 рік видаткова частина загального фонду районного  бюджету збільшилась за рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету – 937,8 тис.грн з них: кошти направлені на такі галузі та видатки:
на освіту - 871,3 тис.грн, з них: на придбання вугілля –                      643,5 тис.грн ( на грудень 2018 року та січень 2019 року),  на перевірку димовентканалів у ЗОШ – 12,0 тис.грн,  підготовка до опалювального періоду шкіл, які мають газове опалення (виготовлення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності, технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання) – 69,0 тис.грн,  на придбання металевої труби димохідної для системи опалення у Привільненську ЗОШ – 21,8 тис.грн, на оплату за природній газ – 75,0 тис.грн, на придбання ПММ та автозапчастин для шкільних автобусів – 50,0 тис.грн

на соціальний захист – 5,0 тис.грн. на оплату документів по прийманню в експлуатацію об’єкту (адмінприміщення) після встановлення котла, вузла обліку. 

інші галузі ( районні програми) – 61,5 тис.грн , з них: на виготовлення генплану частини дороги Н-11 для проведення поточного ремонту дороги, відповідно до районної Програми соціально-економічного розвитку Баштанського району на 2018-2020 роки – 45,0 тис.грн , на виконання заходів Програми розвитку освіти Баштанського району на 2017-2021 роки (на забезпечення підвезення учнів та  дітей дошкільного віку до Плющівської ЗОШ та ЗДО, а також забезпечення харчування дітей у Плющівському ЗДО) –                  16,5 тис.грн.

           За рахунок коштів державного бюджету забезпечено соціально-значущі видатки, а саме: виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, на що спрямовано 76944,9 тис.грн, виплату допомоги дітям-сиротам за принципом «гроші ходять за дитиною» – 1007,9 тис.грн, надання пільг, субсидій населенню  на суму 63152,8 тис. грн.
  Крім того, у 2018 році надійшла субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  - на суму 635,0 тис.грн (придбано дві квартири для дітей-сиріт).
У 2018 році використано в повному обсязі субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 494,580 тис.грн на придбання меблів, дидактичного матеріалу.  
 До районного бюджету у 2018 році надійшла субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – на суму 207,0 тис.грн, з них:
         на придбання оргтехніки (принтер/БФП) для дошкільних навчальних закладів Мар»ївської, Костичівської, Новоолександрівської, Доброкриничанської, Лоцкинської, Привільненської, Інгульської, Старогороженської сільських радах – 47,0 тис.грн, які залишилися на кінець року на рахунку районного бюджету і будуть використані у 2019 році;
         придбання системи доочистки води для Новоолександрівської сільської ради – 160,0 тис.грн, використано в повному обсязі

       У 2018 році надійшла освітня субвенція з державного бюджету у сумі 33499,1 тис.грн на виплату заробітної плати педпрацівникам загальноосвітніх навчальних закладів; медична субвенція з державного бюджету у сумі 12797,2 тис.грн, на утримання закладів охорони здоров’я; дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 7592,7 тис.грн, використано на оплату праці і нарахування на заробітну плату та енергоносіїв закладів освіти.

         Крім того, було надходження субвенцій з місцевих бюджетів (обласного, міського) на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на суму 22416,1 тис.грн на утримання закладів охорони здоров’я,  на  лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіаліз (1571,1 тис.грн), на  лікування хворих на цукровий та нецукровий (448,0 тис.грн).
За рахунок субвенцій з обласного бюджету у 2018 році забезпечено фінансування видатків на суму 754,579 тис.грн, а саме:
- надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 94,8 тис.грн;
- витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни –                    6,560 тис.грн;
- на надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані – 22,0 тис.грн;
- для передплати періодичного друкованого видання учасникам бойових дій у роки Другої світової війни та інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції на сході України – 1,929 тис.грн;
- для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни –   96,0 тис.грн;
- на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ( І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи – 10,890 тис.грн;
- на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп) – 13,617 тис.грн;
- на надання одноразової матеріальної допомоги сім"ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України – 30,0 тис.грн;
- на співфінансування  впровадження  проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2017 року на 2017 рік (Старогороженській сільській раді  - 89,385 тис.грн на придбання сучасного спортивного майданчика, Інгульській ЗОШ – 170,435 тис.грн на капітальний ремонт покрівлі спортивної зали ) – 259,820 тис.грн;
- для надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які  загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків під участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України, на 2017 рік – 71,0 тис.грн;
- на надання додаткової одноразової грошової допомоги при першому працевлаштуванні у сільській місцевості випускників вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування, які здобули спеціальність педагогічного профілю та навчались за рахунок бюджетних коштів – 5,763 тис.грн.
      - на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку (поліпшення матеріально-технічної бази) - 142,2 тис.грн, з них: закладів ЦПМСД (Лоцкинський ФАП, Лоцкинська ЛА) – 46,2 тис.грн, ДНЗ в с.Лоцкине – 19,0 тис.грн, загальноосвітніх шкіл с.Новоолександрівка, с.Лоцкине, с.Перемога - 62,0 тис.грн,  ДНЗ в с. Новоолександрівка –  15,0 тис.грн.
  
            До загального фонду районного бюджету за 2018 рік надійшли інші субвенції з місцевих бюджетів на виконання власних повноважень щодо виконання районних програм та фінансування бюджетних установ району на суму 12421,2 тис.грн, з них: з міського бюджету на суму 10965,1 тис.грн, з сільських бюджетів в сумі 1456,2 тис.грн., використано на 99,4 % до плану з урахуванням змін (12788,9 тис.грн.).

З районного бюджету у 2018 році виділено:
субвенцію сільським радам в сумі  - 7973,6 тис.грн, з них: на  утримання дошкільних навчальних закладів – 6762,1 тис.грн., закладів культури –               1211,5 тис.грн,
 - субвенцію з районного бюджету Баштанського району обласному бюджету за рахунок субвенції Лоцкинської сільської ради на забезпечення придбання  житла для сімей  учасників антитерористичної операції на сході України, які перебувають на квартирному обліку – 50,0 тис.грн,
- субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (на матеріально-технічне забезпечення райдержадміністрації та її структурних підрозділів) – 130,0 тис.грн, 
- субвенцію з районного бюджету Баштанського району обласному бюджету на співфінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, в тому числі: корпус центру дитячої реабілітації та корпус хоспісу Баштанської центральної районної лікарні по вул.Ювілейній, 3, м.Баштанка – реконструкція з добудовою під хоспіс – 19,2 тис.грн,
субвенцію з районного бюджет Баштанського району міському бюджету Баштанської міської ради на виконання заходів Програми розвитку освіти Баштанського району на 2017-2021 роки (на утримання Баштанського міського інклюзивного-ресурсного центру, підвіз дітей до с.Плющівка, харчування дітей) – 120,1 тис.грн,
субвенцію з районного бюджет Баштанського району міському бюджету Баштанської міської ради за рахунок субвенції з сільського бюджету Привільненської сільської ради на забезпечення підвезення учнів та дітей дошкільного віку до Плющівського ЗЗСО та ЗДО – 9,0 тис.грн,
субвенцію з районного бюджету Баштанського району обласному бюджету для співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на придбання комп’ютерного обладнання для закладів загальної середньої освіти – 21,7 тис.грн.

         Вартість харчування 1 учня в загальноосвітніх школах району складає 10 грн. 20 коп, при плановому показнику на 2018 рік  -  11 грн 25 коп, менше на 1 грн 05 коп, ( в зв’язку із проведенням тендерної закупівлі - зменшилась ціна на продукти та надійшла благодійна допомога продуктами).
         Вартість 1-го ліжко-дня в територіальному центрі соціального захисту населення по продуктах харчування складає 58 грн 04 коп., при плановому показнику з урахуванням змін 45 грн 51 коп., більше на 12 грн 53 коп., або на 27,5 %. 
         Вартість 1-го ліжко-дня в центральній районній лікарні по продуктах харчування складає 19 грн 20 коп., при плановому показнику з урахуванням змін 16 грн 00 коп., більше на 3 грн 20 коп., або на 20,0 %. 
         Вартість 1-го ліжко-дня по медикаментах складає 22 грн 29 коп., при плановому показнику з урахуванням змін 16,00 грн., більше на 6 грн. 29 коп., або на 39,3%.   

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року складає                8160,3 тис.грн  по управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації ( надання пільг – 868,6 тис.грн, субсидій –                          7291,8 тис.грн),  виникла в зв’язку із недофінансуванням з державного бюджету.
 
У 2018 році районним бюджетом передбачено кошти резервного фонду в сумі 15,0 тис. грн., які протягом звітного періоду  не використовувались.

Впродовж 2018 року зусилля всіх учасників бюджетного процесу  направлені, в першу чергу, на забезпечення додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів, на безумовне виконання у повному обсязі надходжень податків і зборів згідно з плановими показниками та ефективне використання бюджетних коштів, надання якісних послуг бюджетними установами району. 



Начальник фінансового управління
райдержадміністрації						                	О. ЛУЦЕНКО

         Ознайомиться із інформацією можна на офіційному веб-сайті Баштанської райдержадміністрації: bashtanka.mk.gov.ua



