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Надходження власних доходів до бюджету
Бериславського району за 2017 рік
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до загального фонду бюджету району 
надійшло 115455,3 тис. грн. власних та 
закріплених доходів, що становить 115,7 
відсотків до уточнених планових призначень 
(99768,2 тис. грн.). Понад план отримано 
15687,1 тис. грн. У порівнянні з відповідним 
періодом минулого року надходження 
доходів збільшились на 30352,9 тис. грн., або 
на 35,7 відсотка
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Структура доходів загального фонду бюджету
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Бериславського району за 2017 рік
у за 201/ рік 
их планових 
відсотка
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2640,7
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базова дотація 
17585,7 

4%



Структура доходів спеціального фонду бюджету
Бериславського району за 2017 рік

Кошти від 
продажуземлі 

1 345,6
8% Л

Власні
надходження 

бюджетних 
установ 
8 370,6 

47%

Субвенція з 
державного 
бюджету на 

заходи 
соціально- 

економічного 
розвитку 
3996,4 

24%

інш і находження 
435,9 

2%

Дохідна частина спеціального фонду бюджету району склала 
17712,9 тис. грн, при уточнених річних планових призначеннях
10376,4 тис. грн, що складає 170,7 відсотка до річних призначень



Видаткова частина загального фонду бюджету
Бериславського району за 2017 рік

фізична
культура; 3726,8

12434
органи місцевого 
самоврядування; 

23426,731758,1

соціальним 
захист та 

соціальне 
забезпечення

165640,4 освіта; 126307,8

охорона
здоров'я
47751,4

утримання та
Обсяг видатків загального фонду бюджету району за 
звітний період склав 424193,4 тис. грн, при 
бюджетних призначеннях 434088,8 тис. грн, або 97,7-%-

розвиток 
інфраструктури 

доріг; 3643



Динаміка власних доходів до 
районного бюджету за 2016-2017 рр.
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46795,4
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тис. грн

У порівнянні 
з відповідним  
періодом минулого 
року надходження 
збільшилися на 
19870,8 тис. грн 
або на 56,5 %

факт2016 р. уточнений план 2017 р. факт2017 р.



Структура доходів загального фонду
районного бюджету за 2017 рік
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нціян 
соц.захист 
населення 
160940,6

або 102,0 відсотка

інші субвенції 
6037,9 
__2%
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економ.
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інш і^льов і
субвенціїта

дотації
2641,7
1%



Структура доходів спеціального 
фонду районного бюджету

за 2017 рік
Субвенція з 
державного 
бюджету на 

заходи 
_соціально- 
економічного 

розвитку 
3 996,4 

40%

Власні
надходження
бюджетних

установ
5915,0

60%

Доходи спеціального фонду районного бюджету склали 9911,4 тис. грн, 
при уточненому річному плані 7893,6 тис. грн, що становить 125,6 відсотка



Видаткова частина загального фонду
районного бюджету за 2017 рік

фізична 
культура; 3703,5. 27081,4

органи місцевого 
.самоврядування; 

2048,9

соціальний 
захист та 

соціальне 
забезпечення; 

163716,5

освіта; 91639,9

Обсяг видатків загального фонду районного 
бюджету склав 343581,4 тис. грн, при бюджетних 
призначеннях 348812,5 тис. грн, або 98,5 %

охорона
.здоров'я;

47751,4



Видаткова частина спеціального фонду
районного бюджету за 2017 рік

охорона 
здоров'я; 5757,5

ші видатки; 
653,1захист;

культура; 301,2

будівництво 
житла; 942,4

фізична культура 
; 1148,6

освіта; 9709,8

Обсяг видатків спеціального фонду бюджету 
складає 18808,6 тис. грн., що порівняно з 

відповідним показником минулого року на 8,6% 
більше. Рівень виконання планових річних 

показників склав 87,6%.



Узагальнені показники виконання районного бюджету
-------------------- за 2017
Найменування

Всього доходів районного бюджету______________________
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів на початок
періоду________________________________________________
Всього доходів районного бюджету з урахуванням залишку

Видатки районного бюджету по головних розпорядниках
Інші субвенції__________________________________________
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів_______________________________________
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремихтериторій______________________________________
Резервний фонд________________________________________
Разом з урахуванням трансфертів________________________
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним
сільським забудовникам________________________________
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету
розвитку_______________________________________________
Залишки коштів на 01.01.2018 р. з врахуванням залишку по
банку "Україна11________________________________________
Баланс

«-Шіьверджено %
згідно розпису Виконано виконання Відхилення

на 2017 рік _________  до плану



Узагальнені показники виконання спеціального фонду
районного бюджету за 2017 рік

І п"__ __'_____ I ' і п / _
Найменування Затверджено згідно 

розпису на 2017 рік Виконано % виконання 
до плану Відхилення

Разом доходів спеціального фонду 7893,6 9911,4 125,6% 2017,8
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку 13582,7 10372,4 76,4% -3210,3
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
на початок періоду 0,0 182,8

Всього доходів районного бюджету з 
урахуванням залишку 21476,3 20466,7 95,3% -1009,6

Видатки

Видатки районного бюджету по головних 
розпорядниках 21476,3 18808,6 87,6% -2667,7

Разом видатків 21476,3 іжЕЖ̂Х°ЛС . і І 1
Залишки коштів на 01.01.18 1658,0

інші розрахунки 0,1
Повернення коштів, наданих для 
кредитування індивідуальних сільських 
забудовників -200 -200 100 % 0
Надання державного пільгового кредиту 
індивідуальним сільським забудовникам 200 200 100 % 0

Баланс 21476,3 20466,7 95,3% -1009,6


