Виконання бюджетів Миколаївської області
Згідно з розпорядженням ОДА від 19.03.2012 № 76-р управління доходів
та фінансів виробничої сфери надає узагальнені дані щодо стану надходжень
податків і зборів до зведеного та обласного бюджетів у розрізі дохідних
джерел за 2017 рік.
За підсумками 2017 року до загального та спеціального фондів місцевих
бюджетів Миколаївської області надійшло податків і зборів у сумі 5354,2
млн.грн., у тому числі: до загального фонду – 5074,7 млн.грн. та спеціального
фонду – 279,5 млн.грн. Крім того, отримано власних надходжень бюджетних
установ – 457,9 млн.грн.
Надходження податків і зборів до обласного бюджету за 2017 рік склали
1004,5 млн.грн., з них: до загального фонду – 773,4 млн.грн., спеціального –
231,1 млн.грн. Крім того, власних надходжень бюджетних установ отримано у
сумі 214,5 млн.грн.
Податку на доходи фізичних осіб – основного бюджетоутворюючого
джерела доходів обласного бюджету, частка якого у загальному фонді
обласного бюджету в 2017 році становила 80,5 відсотка, отримано
622,8 млн.грн.
З державного бюджету до місцевих бюджетів області надійшло
міжбюджетних трансфертів на загальну суму 7536,0 млн.грн., у тому числі:
базова дотація – 155,1 млн.грн., додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 501,7 млн. грн., стабілізаційна
дотація – 34,8 млн.грн., субвенцій загального фонду – 6578,4 млн.грн. та
спеціального фонду – 266,0 млн.грн. Кошти субвенцій на соціальні виплати
надійшли в межах фактичних нарахувань та відповідно до нормативу
перерахування субвенцій грошовими коштами.
З урахуванням фінансового ресурсу, який надійшов на рахунки місцевих
бюджетів, залучення додаткового фінансового ресурсу (вільних залишків
коштів та понадпланових надходжень місцевих бюджетів) видаткова частина
зведеного бюджету області за 2017 рік виконана у сумі 13133,1 млн. грн., із
них по загальному фонду – 11166,9 млн. грн.,
по спеціальному фонду –
1966,2 млн. грн
Із загального фонду місцевих бюджетів (згідно казначейського звіту за
2017 рік
профінансовано видатки на: виплату заробітної плати з
нарахуваннями працівникам бюджетних установ у сумі 3742,8 млн. грн.,
оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 413,0 млн. грн.,
на
придбання медикаментів та продуктів харчування – 222,1 млн. грн

