4. Податково-бюджетна діяльність
Податкова діяльність
За 2014 рік ДПІ у м.Краматорську зібрано платежів до Зведеного бюджету в сумі
533010,7 тис.грн., в т.ч. до Державного бюджету – 131258,3 тис.грн., до місцевого бюджету –
401752,4 тис.грн.
З загальної суми платежів, що надійшли до Зведеного бюджету сплачено:
- юридичними особами – 501836,8 тис.грн. (94,2% від загальної суми збору до
зведеного бюджету), у т. ч. до місцевого бюджету – 373270,0 тис.грн. (92,9% від загальної
суми надходжень до місцевого бюджету);
- фізичними особами – 31174,0 тис.грн. (5,8% від загальної суми збору до зведеного
бюджету), в т. ч. до місцевого бюджету – 28482,4 тис.грн. (7,1% від загальної суми
надходжень до місцевого бюджету).
Суб’єктами підприємницької діяльності, які відносяться до суб’єктів малого
підприємництва і мікропідприємництва та фактично сплачували податки (6188 СГ), за 2014
рік до Зведеного бюджету внесено 166221,7 тис.грн., що становить 31,2% загальної суми
збору податків по місту. До місцевого бюджету за цей же період сплачено даною категорією
платників 109585,2 тис.грн., або 27,3% від загальної суми надходжень до місцевого бюджету.
Станом на 01.01.2015 зареєстровано 7819 платників податків, з яких повинні
сплачувати платежі до бюджету 7347 СГД, фактично ж вносять платежі 6800 СГД, або 92,5%
На спрощених системах знаходяться 4609 СГ, або 62,7% до загальної кількості платників, що
сплачують податки.
У порівнянні з 01.01.2014 кількість зареєстрованих платників податків та СГ, що
мають сплачувати податки, зменшилась на 2625 СГ, або на 25,1% та на 2639 СГ, або на
26,4%, відповідно.
В розрізі видів економічної діяльності за звітний рік до бюджету надійшло по:
- оптовій торгівлі – 36797,9 тис.грн. (6,9%);
- роздрібній торгівлі – 20646,4 тис.грн. (3,8%);
- будівництву – 20210,8 тис.грн. (3,8%);
- промисловості будівельних матеріалів – 11026,5 тис.грн. (2,1%);
- транспорту – 13981,4 тис.грн. (2,6%);
- житлово-комунальному господарству – 44629,7 тис.грн. (8,4%);
- дослідження і розробки та діяльність у сфері інформатизації – 8211,3 тис.грн.
(1,5%);
- машинобудуванню – 181259,1 (34,0%);
- сільському господарству – 4692,2 тис.грн. (0,9%);
- виробництво ювелірних виробів – 3525,9 тис.грн. (0,7%);
- металургії і видобутку металевих руд – 50158,5 тис.грн. (9,4%);
- електроенергетиці – 2395,9 тис.грн. (0,5 %);
- вугільній промисловості – 5347,2 тис.грн. (1,0%);
- хімічній та нафтохімічній промисловості – 1709,8 тис.грн. (0,3%);
- фінансовим установам – 8397,3 тис.грн. (1,6%);
- освіті – 10462,6 тис.грн. (2,0%);
- харчовій промисловості – 949,1 тис.грн. (0,2%);
- виробництву деревини та виробів з деревини – 419,9 тис.грн. (0,1%);
- охороні здоров’я та соціальній допомозі – 22309,5 тис.грн. (4,2%);
- целюлозно-паперовому виробництву – 1218,8 тис.грн. (0,2%);
- легкій промисловості – 225,7 тис.грн. (0,04%);
- зв’язку – 785,7 тис.грн. (0,2%);
- державному управлінню – 32012,1 тис.грн. (6,1%);
- іншим видам економічної діяльності – 51639,4 тис.грн. (9,7% від загальної суми
збору).
Сума податкового боргу до місцевого бюджету станом на 01.01.2015 складає 19592,1
тис.грн. проти 4400,5 тис.грн. станом на 01.01.2014. Приріст податкового боргу на 15191,6

тис.грн. відбувся у зв’язку з несплатою нарахувань з податку на доходи фізичних осіб за
актами документальних перевірок та несплати поточних нарахувань платниками податків.
За 2014 рік за результатами проведеної роботи в рахунок погашення податкового
боргу до місцевого бюджету надійшло 2413,1 тис.грн., в т.ч. за рахунок стягнення грошових
коштів з банківських рахунків 106,6 тис.грн. Від підприємств, які знаходяться в процедурах
банкрутства, коштів не надходило.
З метою стабілізації фінансового стану підприємств комунальної власності в 2014
році укладено 13 договорів про розстрочення з чотирма платниками податків (КВП
«Тепломережа», КВП «Краматорський водоканал», КАТП 052810 та КП «ДРУАС») на
загальну суму 2650,2 тис.грн.
З урахуванням банкрутів попередніх років здійснюється провадження у справі про
банкрутство по 8 боржниках. Сума позовних вимог ДПІ, визнаних судом, складає
3380,3 тис.грн. Податковий борг до Зведеного бюджету по підприємствах-банкрутах складає
2524,8 тис.грн. Податковий борг до Зведеного бюджету по підприємствах-банкрутах складає
2651,0 тис.грн. В 2014 році закінчено провадження у справі про банкрутство підприємства
ПрАТ «НДІПТМАШ» у зв’язку з підписанням мирової угоди (ухвала Господарського суду
Донецької області від 27.03.2014) та закінчено провадження у справах про банкрутство у
зв’язку з ліквідацією по підприємствах ЗАТ «НВК Крамтехмаш» (ухвала Господарського
суду Донецької області від 12.02.2014) та ТОВ «Розвиток» (ухвала Господарського суду
Донецької області від 30.04.2014).
Для забезпечення виконання доходів Державного та місцевого бюджетів та з метою
подальшої реалізації в рахунок погашення податкового боргу станом на 01.01.2015 в
податкову заставу описано майна боржників на суму 9707,4 тис.грн.
За результатами 2013 року збитки декларувало 7 СГД на суму 26664,1 тис.грн., з них 2
підприємства комунальної власності - КВП “Краматорський водоканал” та КП “КТТУ”. За
результатами 3-х кварталів 2014 року - 1 підприємство (ПрАТ «КЗМК»). Таким чином, сума
збитків зменшилась на 24464,3 тис.грн. та кількість збиткових підприємств зменшилась на 6
СГ.
З даною категорією проводилась постійна робота: заслуховування керівників
підприємств керівництвом ДПІ, аналіз показників звітності та спрямування запитів на
підприємства щодо причин одержання збиткового результату та подальших перспектив
роботи, проведення камеральних перевірок наданої звітності. На підставі наданої звітності та
з врахуванням одержаних від платників відповідей, до управління податкового аудиту
протягом 2014 року було спрямовано 9 висновків по 8 СГ.
Підпунктом 48.18.3 пункту 48.18 статті 48 Податкового кодексу України від 2 грудня
2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями) встановлено, що податкові декларації з
податку на прибуток подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює
календарному року протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним
днем звітного (податкового) року. Тобто, податкові декларації з податку на прибуток за
звітний (податковий) 2014 рік необхідно надати до контролюючого органу в термін до 3
березня 2015 року.
З метою збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб за 2014 рік
проводилась робота по залученню до сплати податку:
- нових підприємств;
- філій та відокремлених підрозділів підприємств;
- підприємств, які мають заборгованість по виплаті заробітної плати та виплачують
заробітну плату на рівні нижчому, ніж мінімально встановлений законодавством;
- СГ, які нараховують заробітну плату в розмірі менше мінімального, або взагалі її не
нараховують та на яких середній розмір заробітної плати є незначним, що дає право
нараховувати соціальну пільгу;
- громадян, які не отримують офіційних доходів.
З метою розширення бази оподаткування за рахунок детінізації зайнятості та доходів
населення за 2014 рік відпрацьовано 1442 СГД та громадян. За результатами проведеної
роботи додаткові надходження до бюджету склали 210,38 тис.грн., а саме за рахунок:

- легалізована праця 628 громадян, з якими оформлені трудові відносини, додатково
до бюджету надійшло податку у сумі 91,16 тис. грн.;
- залучено до державної реєстрації підприємницької діяльності 72 фізичних осіб,
додатково до бюджету надійшло 30,62 тис.грн. податків;
- задекларували доходи 62 громадян, які отримували не обліковані доходи, та
сплатили 88,6 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб;
Складено 3 акти попередження громадян про відповідальність, передбачену за
здійснення господарської діяльності без державної реєстрації.
За звітний рік з метою збільшення надходжень податків та зборів і виконання
бюджетних призначень проводилась робота з підприємствами щодо погашення
заборгованості по заробітній платі та по ПДФО.
За 2014 рік проведені 15 засідань міської комісії з питань погашення заборгованості
по заробітній платі, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових
внесків до пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності. В результаті проведеної
роботи 17 підприємств погасили заборгованість по заробітній платі в сумі 10698,4 тис.грн. та
перерахували до бюджету 1723,63 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.
Протягом 2014 року проводилась робота з СГД, які нараховують заробітну плату в
розмірі менше мінімального, або взагалі її не нараховують, а також з підприємствами, на
яких середній розмір заробітної плати є незначним, що дає право нараховувати працівникам
соціальну пільгу.
Проведено 2 тематичних засідання міської робочої групи з питань легалізації виплати
заробітної плати та зайнятості населення, на яких були заслухані 30 СГ, які надають
транспортні послуги і здійснюють діяльність у сфері громадського харчування.
За 2014 рік у ДПІ м.Краматорська відбулося 6 засідань робочої групи по здійсненню
контролю за відпрацюванням суб’єктів господарювання, які задіяні у схемах мінімізації та
ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб, на яких були заслухані 36 СГ. Також
проведено індивідуально – роз’яснювальна робота та складені протоколи співбесіди з
питання легалізації трудових відносин і виплати заробітної плати з 37 СГ.
За результатами вжитих заходів щодо контролю за додержанням чинного
законодавства суб’єктами господарювання у частині виплати заробітної плати не нижче
рівня мінімальної заробітної плати та проведеної роз'яснювальної роботи серед платників
податків стосовно необхідності дотримання вимог чинного законодавства при виплаті
заробітної плати протягом 2014 року 289 суб'єктів господарювання підвищили рівень
заробітної плати, до бюджету додатково надійшло 139,04 тис.грн. податку на доходи
фізичних осіб.
З метою висвітлення в ЗМІ негативних наслідків „тіньової” зайнятості населення та
результатів роботи ДПІ у м.Краматорську з легалізації доходів протягом 2014 року
інформація розміщувалась в друкованих ЗМІ – 10 публікацій, на телебаченні — 11 виходів в
ефір, на радіо – 21 вихід в ефір, в мережі Інтернет – 18 матеріалів. Крім того, зазначені
питання розглядались під час проведення семінарів – 11, зустрічей керівництва ДПІ з
представниками бізнесу – 4, „круглих столів” - 3. Випущено друкованої продукції – 1
вид/наклад 50 екз.

Бюджетна діяльність
Доходна частина бюджету
Зведений бюджет м.Краматорська складається з міського бюджету та 4-х бюджетів
селищних рад: Біленьківської, Красноторської, Шабельківської та Ясногорівської.
Доходи бюджету без урахування трансфертів за 2014 рік склали 259715,6 тис.грн.
при плані 249553,2 тис.грн. на рік, тобто 104,1% до річного планового завдання. У
порівнянні з 2013 роком до бюджету міста надійшло доходів на 7175,2 тис.грн., або на 2,7%
менше.
Загальний фонд
План доходів загального фонду зведеного бюджету на 2014 рік затверджено в сумі
204702,3 тис. грн. Станом на 01.01.2015 до загального фонду зведеного бюджету міста
Краматорська надійшло 210591,0 тис. грн., або 102,9% до річного планового завдання.
У порівнянні з 2014 роком надійшло доходів загального фонду зведеного бюджету
на 332,7 тис.грн., або на 0,2% менше.
План по податку на доходи фізичних осіб за звітний рік виконано на 104,8% до
річних призначень (план –150877,2 тис. грн., фактичні надходження до місцевого бюджету
становили 158190,2 тис.грн.). План по ПДФО за 2014 рік виконано, цього податку надійшло
на 3,5%, або на 5372,9 тис.грн. більше, ніж за 2013 рік, за рахунок виплати бонусів на ПАТ
«НКМЗ» та додаткових надходжень ПДФО від підприємств з окупованих територій, які
зареєструвались у м.Краматорську.
Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності за 2014 рік
становили 333,4 тис.грн. при річному плані 317,8 тис.грн., тобто виконання становило
104,9%, в основному, за рахунок збільшення надходжень від комунальних підприємств за
підсумками сплати податку за 2013 рік. У порівнянні з 2013 роком надійшло на 642,9
тис.грн., або в 2,9 рази менше за рахунок зменшення авансового внеску від КП «КАТП
252810».
Річний план по платі за землю встановлено в сумі 47679,1 тис. грн. За звітний рік до
бюджету міста мобілізовано цього податку в сумі 46177,2 тис.грн., або 96,8% до річного
плану. Порівняно з 2013 роком надійшло податку на 4347,0 тис.грн., або на 8,6% менше. Це
зменшення зумовлено несплатою поточних платежів підприємствами міста та
підприємствами інших міст, які знаходяться на окупованих територіях (Донецьк, Макіївка,
Єнакієво, тощо) та мають земельні ділянки на території міста Краматорськ.
План по місцевих податках і зборах затверджено в сумі 1344,4 тис. грн. Фактично за
2014 рік до бюджету міста надійшло 1349,7 тис.грн., що становить 100,4% річного плану, в
тому числі:
туристичного збору – 25,3 тис.грн., або 101,2% при річному плані 25,0 тис.грн.;
по збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 1324,4 тис.грн.,
або 100,4% при річному плані 1319,4 тис.грн.
Річний план надходжень по коду 21010300 «Частина чистого прибутку комунальних
унітарних підприємств» виконано на 100,3%. В порівнянні з 2013 роком надходження по
цьому виду доходів зменшилися на 86,7 тис.грн., або в 2,2 рази, в основному, за рахунок
зменшення кількості платників на 1одиницю.
План надходжень державного мита на 2014 рік затверджено в сумі 660,0 тис. грн.,
фактично надійшло 786,0 тис.грн., або 119,1% до річного плану. В порівнянні з 2013 роком
надходження по держмиту зменшилися на 442,3 тис.грн., або на 36,0% за рахунок зменшення
кількості звертань з питань розгляду та оформлення документів.
План надходжень від адміністративних штрафів та фінансових санкцій на 2014 рік
затверджено в сумі 3,6 тис. грн., фактично за звітний рік надійшло 4,3 тис. грн. або 119,4%
від річного плану. В порівнянні з 2013 роком надходження по цьому виду доходів
зменшилися на 14,5 тис.грн., або у 4,4 рази за рахунок зменшення накладених
адміністративних штрафів.

План по іншим неподатковим надходженням на 2014 рік затверджено у сумі 1083,0
тис.грн. та виконано на 107,0% до річних призначень. В порівнянні з 2013 роком
надходження зменшилися на 35,1%, або на 626,6 тис.грн. у зв’язку зі зменшенням штрафних
санкцій по актам перевірки фінінспекції та надходжень від зовнішньої реклами внаслідок
проведення АТО на території міста.
План надходжень фіксованого сільгоспподатку на 2014 рік встановлено в сумі 68,9
тис.грн. Фактичні надходження за 2014 рік становили 69,9 тис.грн., що на 18,7 тис.грн.
менше, ніж за 2013 рік, внаслідок зменшення кількості платників цього податку.
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом
та іншим майном, що у комунальній власності, за 2014 рік становили 2439,6 тис.грн., або
99,2% при річному плані 2460,0 тис.грн. За 2014 рік надійшло на 48,7 тис.грн., або на 2,0%
менше, ніж за 2013 рік, в зв’язку з розірванням договорів оренди комунального майна та
несплатою поточних платежів.
Річний план по коду 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів
місцевих бюджетів» затверджено у сумі 118,9 тис.грн. Фактично за 2014 року надходжень не
було у зв’язку з тим, що розмістити їх у банках на депозитних рахунках фінансове
управління не мало можливості при наявності простроченої кредиторської заборгованості,
яка виникла у зв’язку з несплатою платіжних доручень УДКС у м.Краматорську,
незважаючи на те, що місцевий бюджет мав тимчасово вільні кошти спеціального фонду .
Спеціальний фонд
Планове завдання по спеціальному фонду на 2014 рік зведеного бюджету м.
Краматорська затверджено в сумі 44850,9 тис.грн. Станом на 01.01.2015 до спецфонду
зведеного бюджету надійшло 49124,6 тис.грн., що на 6842,5 тис.грн., або на 12,2% менше,
ніж за 2013 рік.
Бюджет розвитку на 2014 рік заплановано у сумі 26604,5 тис.грн., фактично за 2014
рік надійшло 26521,3 тис.грн., або 99,7% від річного плану.
Фактичні надходження коштів до бюджету розвитку від продажу земель за 2014 рік
становили 1571,2 тис.грн. При річному плані 6275,4 тис.грн. виконання становило 25,0% у
зв’язку з не проведенням операції запланованої куплі-продажу по ТОВ «Краматорський
феросплавний завод». У порівнянні з 2013 роком надходження по даному коду зменшилися
на 5199,8 тис.грн., або в 4,3 рази в зв’язку зі зменшенням кількості платників.
План надходжень по єдиному податку, який належить до бюджету розвитку, на
2014 рік доведено в сумі 20260,0 тис.грн., станом на 01.01.2015 надійшло 23681,8 тис.грн.,
або 116,9% до річного плану. В порівнянні з 2013 роком надходження по цьому податку
збільшились на 3244,3 тис.грн., або на 15,9% за рахунок зміни ставок у зв’язку з ростом
мінімальної зарплати та збільшенням надходжень платників єдиного податку ІІІ та VI
груп.
Планове завдання по надходженням коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на 2014 рік виконано на 100,0%
при плані 682,0 тис.грн.
Фактичні надходження коштів збору за першу реєстрацію транспортного засобу за
2014 рік становили 130,5 тис.грн., або 32,0% при річному плані 407,4 тис.грн. В порівнянні з
2013 роком надходження по цьому збору зменшились на 490,9 тис.грн., або у 4,8 рази у
зв’язку з зменшенням покупок автотранспортних засобів фізичними та юридичними
особами.

За 2014 рік до бюджету надійшло збору за провадження торговельної діяльності
нафтопродуктами в сумі 134,0 тис.грн., або 100,0% до річного плану.
Власні надходження бюджетних установ надійшли за 2014 рік в сумі 19443,8
тис.грн., або 128,7% до річного плану. В порівнянні з 2013 роком надходження зменшились
на 4616,0 тис.грн., або на 19,2.
За звітний рік до бюджету надійшло екологічного податку в сумі 2100,2 тис.грн.,
або 110,5% при річному плані 1900,0 тис.грн. В порівнянні з 2013 роком надходження по
цьому збору зменшились на 26,6 тис.грн., або на 1,3%.
За 2014 рік при річному плані 10,0 тис.грн. надійшло 29,8 тис.грн. коштів за шкоду,
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
В порівнянні з 2013 роком надходження зменшились на 195,2 тис.грн., або в 7,6 рази, в
основному, за рахунок сплати штрафу у 2013 році у сумі 206,5 тис.грн. ТОВ
«Краматорськтеплоенерго» за шкоду, заподіяну наднормативними викидами забруднюючих
речовин у атмосферу.

Видаткова частина бюджету
Видаткова частина бюджету міста за 2014 рік виконана у сумі 809971,4 тис.грн., або
на 89,6% до затвердженого річного плану.
Видатки загального фонду складають 652544,7 тис.грн., або 94,5% до уточнених
річних призначень, видатки спеціального фонду складають 157426,7 тис.грн., або 73,8% до
уточнених річних призначень.
Обсяг проведених видатків за 2014 рік без урахування трансфертів з бюджету
виконаний на 89,8% і у порівнянні з 2013 роком збільшився на 117590,5 тис.грн., у тому
числі видатки загального фонду збільшились на 16230,9 тис.грн., видатки спеціального
фонду - на 101359,6 тис.грн.
Розрахунки бюджету по міжбюджетним трансфертам (загальний та спеціальний
фонди) виконані на 56,3% (при плані 3796,3 тис.грн. виконання склало 2137,0 тис.грн.) і їх
обсяг на 368,3 тис.грн. більший, ніж за 2013 рік.
Станом на 01.01.2015 місцевий бюджет в цілому затверджено з дефіцитом у сумі
32954,0 тис.грн., у т.ч. загальний фонд з профіцитом на суму 8846,3 тис.грн., спеціальний
фонд - з дефіцитом у сумі 41800,3 тис.грн.
Структура видатків надається в таблиці.
(тис.грн.)
Затверджено
у розписі на
Касове
Напрямки фінансування
рік з
% виконання
виконання
урахуванням
за 2014 рік
змін
- державне управління
26522,3
25479,6
96,1
- освіта
193768,7
191758,8
99,0
- охорона здоров’я
137075,7
136894,3
99,9
- соціальний захист
8189,6
8105,2
99,0
- житлово - комунальне госп.
10936,7
10230,4
93,5
- культура
23976,3
23564,1
99,3
- фізична культура та спорт
3645,7
3397,3
93,2
- інші видатки
1462,5
1363,6
93,2
Разом
405577,5
401045,5
98,9
- видатки за рахунок субвенцій :
282881,1
249447,9
88,2
а) субвенції з держбюджету,у т.ч.
281919,1
248896,9
88,3
на соціальний захист
- по КФК 09000
253255,0
220233,6
87,0
- по КФК 170000
27781,8
27781,8
100,0

на утримання дітей сиріт у
прийомній сім’ї (КФК 070303)
б) субвенції з обл. бюджету
на надання матеріальної допомоги
громадянам постраждалим в результаті
проведення АТО
в) субвенції з інших міст (08000)

882,3
383,0

881,5
383,0

99,9
100,0

383,0
579,0

383,0
168,0

100,0
29,0

688458,6
2051,6

650493,4
2051,3

94,5
100,0

Разом загальний фонд
Спеціальний фонд у т.ч.:
-субвенції держ. бюджету (КФК 170703,
100602)
-субвенція на утримання вулиць і доріг
(КФК 170703)
- субвенція на кап. Ремонт систем
центрального
водопостачання
та
водовідведення (КФК 100202)
- субвенція на погашення заборгованості
з різниці в тарифах (КФК 100602)
- трансферти з бюджету

690510,2
213334,0

652544,7
157426,7

94,5
73,8

136992,3

108042,3

78,9

10146,7

7528,2

74,2

12054,2

-

0,0

114791,3
1744,7

105423,8
85,7

91,8
4,9

Всього витрат

903844,2

809971,4

89,6

Загальний фонд з урахуванням коштів
інших бюджетів
Трансферти з бюджету

Загальний фонд
На утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері
спрямовано 363971,9 тис.грн., що становить 90,8% обсягу видатків загального фонду, за
виключенням видатків, що проведені за рахунок субвенцій з інших бюджетів і трансфертів
(401045,5 тис.грн.) та на 2817,3 тис.грн. більше, ніж за 2013 рік. Крім того, спрямовано на
утримання житлово-комунального господарства 10230,4 тис.грн., або 2,5%, на державне
управління – 25479,6 тис.грн., або 6,4%. Інші видатки загального фонду склали 1363,6
тис.грн., або 0,3% .
Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.01.2015
року складає 27520,5 тис.грн., з якої 26109,9 тис.грн. (94,9%) - заборгованість по виплатам,
що проводяться за рахунок субвенції з державного бюджету, 1410,6 тис.грн. (5,1%) –
заборгованість за отримані товари, послуги, виконані роботи та видатки на відрядження. У
порівнянні з початком 2014 року заборгованість збільшилась на 4344,2 тис.грн. за рахунок
заборгованості по субвенції з державного бюджету.
Із загальної суми боргу прострочена заборгованість складає 8332,8 тис.грн., або
30,3%, яка виникла по субвенціях у зв’язку з недофінансуванням коштами держбюджету
пільг та субсидій з жовтня 2014 року у сумі 8254,6 тис.грн., яка планується бути погашеною
по мірі надходження коштів субвенції, а також за отримані товари, послуги, виконані роботи
з листопада 2014 року у сумі 78,2 тис.грн.
Дебіторська заборгованість відсутня.
Резервний фонд у звітному році не планувався.
Спеціальний фонд
Видатки спеціального фонду бюджету без урахування трансфертів з бюджету
склали 157341,0 тис.грн., або 74,4% до уточнених планових призначень (план - 211589,3
тис.грн.). Видатки за рахунок інших надходжень бюджету проведені в сумі 137582,1 тис.грн.,

що становить 87,4% у загальному обсязі видатків спеціального фонду, в т.ч. за рахунок
надходжень до бюджету розвитку – 22701,4 тис.грн., за рахунок коштів фонду охорони
навколишнього природного середовища – 3183,5 тис.грн., за рахунок коштів, що надійшли
від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 446,9
тис.грн., за рахунок коштів збору за першу реєстрацію транспортного засобу та збору за
провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на
стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях – 629,0 тис.грн., а також
коштів субвенцій Державного бюджету на реконструкцію, ремонт та утримання автодоріг
комунальної власності у населених пунктах – 5197,5 тис.грн. та погашення заборгованості з
різниці в тарифах на послуги теплопостачання – 105423,8 тис.грн.
Крім того, за рахунок власних надходжень бюджетних установ видатки склали
19758,9 тис.грн., що складає 12,6% у загальному обсязі видатків спеціального фонду, у т.ч.
за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, – 9859,5 тис.грн. при уточненому плані
13142,0 тис.грн. (виконання 75,0%) та отриманих коштів сум за дорученнями - 9899,4
тис.грн.
Обсяг трансфертів з бюджету міста при плані 1744,6 тис.грн. склав 85,7 тис.грн., в т.ч.
на капітальні видатки – 32,1 тис.грн. та на проведення інвентаризації земель - 53,6 тис.грн.
Надана селищним радам субвенція освоєна лише на 4,9%, залишок невикористаних коштів
повернуто на рахунок міського бюджету.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 склала 11644,5 тис.грн. В
порівнянні з початком 2014 року кредиторська заборгованість зменшилась на 7597,9 тис.грн.
Із загальної суми боргу прострочена заборгованість складає 344,6 тис.грн., або 2,9%, яка
виникла у зв’язку з непроплатами платіжних доручень УДКСУ у м.Краматорську.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2015 відсутня.

Розшифровка трансфертів
(тис.грн.)

Найменування транферта

Дотації вирівнювання, що одержуються з
державного бюджету
Дотації вирівнювання, що одержуються з
районних та міських (міст Києва і
Севастополя, міст республіканського і
обласного значення) бюджетів

код
бюджетної
класифіка
ції

Факт
за
2013 рік

План
на 2014 р.
з урах. змін

Факт
за
2014 рік

410201

79 417,2

101 005,2

101 005,2

410203

1 699,3

1 991,6

1 991,6

Додаткова дотація з державного бюджету на
вирівнювання фінансової забеспеченості
місцевих бюджетів

410206

13 883,8

11 195,3

11 195,3

Додаткова дотація з державного бюджету на
вирівнювання фінансової забеспеченості
місцевих бюджетів

410206

54,1

54,1

Інші додаткові дотаціїї
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам
з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової
державної допомоги дітям
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, вивезення побутового
сміття та рідких нечистот
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку
та інших передбачених законодавством пільг
(крім пільг на одержання ліків,
зубопротезування, оплату електроенергії,
природного і скрапленого газу на побутові
потреби, твердого та рідкого пічного
побутового палива, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення,
квартирної плати, вивезення побутового
сміття та рідких нечистот) та компенсацію за
пільговий проїзд окремих категорій
громадян
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і

410209

80 134,9

85 526,9

85 427,4

410306

157 986,1

178 483,3

170 553,5

410308

56 277,6

73 168,5

48 590,0

410309

17 864,9

28 891,2

28 474,7

410310

461,3

493,8

397,2

скрапленого газу

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на на здійснення заходів щодо
соц-економ.розвитку окремих територій

410344

5 343,3

10 146,7

2 618,5

410344

1 125,0

1 641,6

214,3

410345

404,6

12 054,2

0,0

Інші субвенції

410350

234,4

383,0

383,0

Інші субвенції

410350

19,5

1 744,7

85,7

410352

388,8

579,0

168,0

410358

503,8

882,3

881,6

410365

0,0

410366

5 792,7

410366

4 431,6

114 791,3

105 423,8

425 968,8

623 032,7

557 463,9

Субвенція на проведення видатків місцевих
бюджетів, що враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною"
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на капітальний ремонт систем
централізованого водопостачання та
водовідведення
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на погашення заборгованості з
різниці в тарифах на теплову енергію,
послуги з централізованого водопостачання
та водовідведення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на погашення заборгованості з
різниці в тарифах на теплову енергію,
послуги з централізованого водопостачання
та водовідведення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню
Всього трансфертів

