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 		Виконання  бюджету області за  6 місяців  2014 року

За 6 місяців 2014 року до загального фонду зведеного бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1010,3 млн.грн., що становить 43,4%  плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2327,7 млн.грн.) та 106,0% до планових показників на 6 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 952,7 млн.грн.). Понад плану на 6 місяців отримано 57,6 млн.грн. 

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів (у співставних умовах) збільшились на 1,7 млн.грн., або на 1,8%.
Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів по бюджетах: Іллінецького району – 48,0%, Тростянецького району – 13,8%, Чечельницького району – 12,9%, Літинського району – 10,5%, Ямпільського району – 8,0%. 

Доходну частину бюджету до плану на 6 місяців з 34 бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконано по 32-х бюджетах; не виконано по 2 бюджетах, у т.ч. по бюджету м. Жмеринки, виконання по якому склало 99,3% плану на 6 місяців та   м. Козятина – 94,2%.
Найбільший рівень виконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів), затверджених місцевими радами з врахуванням змін, по бюджетах: Іллінецького району – 64,3% плану на рік, Тростянецького району – 55,6%, м.Жмеринки – 48,2%, Літинського району – 46,8%, м. Хмільника і Тульчинського району по  – 46,6%.

Із 701 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах на 6 місяців 2014 року 645 рад, або 92,0%, не виконано – 56 бюджетів.
    Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 13 районах (Бершадському, Вінницькому, Іллінецькому, Козятинському, Латинському, Мурованокуриловецькому, Піщанському, Погребищенському, Томашпільському, Тростянецькому, Тульчинському, Чернівецькому, Ямпільському), не забезпечено  –  у 14 районах.
Найменший рівень кількості виконаних бюджетів базового рівня по власних і закріплених доходах по Немирівському району – 65,1% (не виконано 15 з 43 бюджетів), Барському району – 72,4% (не виконано 8 з 29 бюджетів), Теплицькому району – 73,1% (не виконано 7 з 26 бюджетів),  Шаргородському району – 75,0% (не виконано 8 з 32 бюджетів), Оратівському району – 82,1% (не виконано 5 з 28 бюджетів).



Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 1509,1 млн.грн. дотацій, або 95,8% плану на 6 місяців (недоотримано 65,6 млн.грн. дотації вирівнювання) та 1011,1 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 89,3% до плану на 6 місяців (недоотримано 121,4 млн.грн). Проти аналогічного періоду 2013 року  надходження дотацій з Державного бюджету збільшилось на 104,1 млн.грн., або на 7,4%, а субвенцій – надійшло більше на 123,4 млн.грн, або на 13,9%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах загального фонду отримав 3531,3 млн.грн., або 46,5% до уточненого плану на рік (план 7595,6 млн.грн.) та 96,5% до уточненого плану на 6 місяців (план 3660,8 млн.грн.),  і проти аналогічного періоду минулого року збільшилось на 245,0 млн.грн., або на 7,5%.

За січень-червень 2014 року проведено 3637,8 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 48,1% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 7563,2 млн.грн.) та 89,7% до планових показників на 6 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 4054,3 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2013 року збільшились на  144,6 млн.грн., або на 4,1%. 
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за січень-червень 2014 року на зазначені цілі використано 3356,1 млн.грн. - це 92,3% усіх видатків загального фонду. у тому числі на освіту використано 1361,1 млн.грн., на охорону здоров’я – 739,5 млн.грн., на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1091,6 млн.грн.  на культуру – 135,9 млн.грн.
Забезпечується в повному обсязі фінансування захищених статей видатків бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії,  виплат населенню по соціальному забезпеченню (стипендій, пільгових пенсій тощо). 
За оперативними даними прострочена кредиторська заборгованість своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями та виплат населенню по соціальному забезпеченню  відсутня.
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