


	ПРОЕКТ










Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                 «Про бюджет міста Одеси на 2013 рік»



Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування       в Україні», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома доповідь заступника міського голови – директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. стосовно проекту бюджету міста Одеси на 2013 рік.

2. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                            «Про бюджет міста Одеси на 2013 рік» (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.




Міський голова								О. Костусєв




Керуюча справами                                              			Т. Герасименко





							Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№

Про бюджет міста Одеси на 2013 рік


Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:
І. Загальні  положення

1. Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Одеси на                       2013 рік  у сумі  2 527 815,3 тис.грн (додатки 1, 2 ), у тому числі:  
- обсяг доходів загального фонду бюджету м. Одеси визначити у сумі                2 128 346,0 тис.грн, у тому числі:
	доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів,  – 1 516 385,1 тис.грн;

доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, –  460 000,0 тис.грн;
міжбюджетні трансферти – 151 960,9 тис.грн;
- обсяг доходів спеціального фонду бюджету визначити у сумі                399 469,3 тис.грн, з них бюджет розвитку – 270 000,0 тис.грн.

2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Одеси на                  2013 рік у сумі 2 414 941,4 тис.грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 2 123 346,0 тис.грн, та видатків  спеціального фонду –                     291 595,4 тис.грн  за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів (КТКВ) (додаток 3), розподіл видатків бюджету міста Одеси за головними розпорядниками бюджетних коштів у розрізі бюджетних програм                         (додаток 3.1) та головними розпорядниками коштів (додаток 4).

3. Установити  обсяг повернення кредитів до бюджету у сумі                        125,0 тис.грн  та надання кредитів з бюджету у сумі  21 598,9 тис.грн                (додаток 5).

4. Установити:
- профіцит загального фонду бюджету міста Одеси у сумі                                      5 000,0 тис.грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- профіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі                           91 400,0 тис.грн, джерелом покриття якого визначити погашення місцевого боргу (додаток 6).  

5. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 5 000,0 тис.грн (додаток 6), джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

6. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів бюджету міста Одеси у сумі 2 000,0 тис.грн.

ІІ. Доходи бюджету

7. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міста Одеси           у 2013 році належать:
- 75 відсотків податку на доходи фізичних осіб;
- 100 відсотків податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;
- 100 відсотків плати за землю;
- збір за місця для паркування транспортних засобів;  
- туристичний збір;   
- 100 відсотків реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;  
- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
- частина прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету;
- 100 відсотків плати за оренду цілісних майнових комплексів;  
- 80 відсотків плати за оренду майна, приміщень, що знаходяться в комунальній власності та передаються в оренду департаментом комунальної власності Одеської міської ради;
           - 70 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, у тому числі торговельних майданчиків, за виключенням об’єктів, розташованих безпосередньо в приміщеннях та на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди, крім розташованих у скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, яке передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав  споживачів  Одеської міської ради;
           - 100 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади та використовується для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, розташованих у скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради;
- 100 відсотків плати за оренду берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу;
- 50 відсотків  плати за оренду   майна,  що знаходиться на балансі комунальних підприємств,  засновником яких виступає Одеська міська рада;
- державне мито в тій частині, що відповідно до законодавства зараховується до місцевого бюджету;
- адміністративні штрафи, що накладаються виконавчими органами Одеської міської ради або утвореними в установленому порядку адміністративними комісіями;
- штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів; штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
- кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету міста Одеси; 
          - кошти, отримані від учасника – переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету міста Одеси; 
          - 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло; 
           - кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі; 
- 75 відсотків плати за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами – спеціальних рекламних конструкцій, що перебувають у комунальній власності (без ПДВ);
- плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Одеси;
- відсотки за користування кредитом, отриманим ТОВ "Інфокс" згідно  з договором оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал»;

- дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам;
-  інші субвенції.

8. Установити, що до доходів спеціального фонду бюджету міста Одеси у 2013 році належать: 
- 50 відсотків екологічного податку;
- 50 відсотків  грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності; 
- 70 відсотків збору за першу реєстрацію транспортного засобу, які спрямовуються на фінансування витрат, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, що належать до комунальної власності;
- власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Одеси, крім плати за оренду берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу;
 - збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах;
- надходження до цільового фонду, утвореного Одеською міською радою; 
- інші субвенції;
- бюджет розвитку, в тому числі:
	 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення,  що перебувають у державній власності,  на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації,  10 відсотків від продажу яких зараховуються до відповідних бюджетів місцевого самоврядування); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності);

єдиний податок з юридичних та фізичних осіб;
кошти від приватизації та відчуження нерухомого та іншого майна департаментом комунальної власності Одеської міської ради;
надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є  власністю територіальної громади; 
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;
субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів. 
Кошти спеціального фонду бюджету міста Одеси витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

	9. Встановити, що у 2013 році всі податки та збори, що є джерелами доходної частини бюджету міста Одеси, зараховуються:
	- суб’єктами підприємницької діяльності, крім тих, які обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі та розташовані на території м. Одеси, на рахунки Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області районів міста та в повному обсязі передаються до доходів бюджету міста Одеси;
	- суб’єктами підприємницької діяльності, які обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі та розташовані на території м. Одеси (крім збору за місця для паркування транспортних засобів), на рахунки Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкриті для виконання бюджету міста Одеси. 

ІІІ. Фінансування та борг бюджету

	10. Затвердити джерела фінансування бюджету міста  Одеси  на                  2013 рік (додаток 6). 
11. Установити на 31 грудня 2013 року граничний обсяг місцевого боргу – 182 800,0 тис.грн, та гарантованого боргу – 369 298,8 тис.грн.
12. Встановити, що у бюджеті міста Одеси передбачені:
- за рахунок спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) витрати на погашення  місцевого боргу в сумі 91 400,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент фінансів Одеської міської ради);
 - за рахунок загального фонду бюджету видатки на обслуговування  місцевого боргу в сумі 35 000,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент фінансів Одеської міської ради);
 - платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, у сумі                         21 473,9 тис.грн (проект «Розвиток міської інфраструктури в Україні за рахунок спеціальної інвестиційної позики Світового банку» та реалізація «відкритого компонента» спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури»).

ІV. Видатки бюджету

13. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких у 2013 році здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 7).  
14. Затвердити в складі видатків бюджету міста Одеси кошти на реалізацію цільових програм Одеської міської ради (додаток 8).
15. Установити обсяг резервного фонду бюджету міста Одеси на                   2013 рік у сумі  8 000,0 тис.грн. 
16. Затвердити наступний перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету м. Одеси за економічною структурою видатків:
	оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);
	виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями (код 1200); 
поточні трансферти населенню (код 1340);
поточні трансферти іншим бюджетам (код 1320).

17. Головним розпорядникам бюджетних коштів встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичному обсязі за видами енергоносіїв у розрізі постачальників по кожній  бюджетній установі, виходячи з обсягу призначень, затверджених за КЕКВ 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”.
У тижневий термін надати ці дані для узагальнення до департаменту фінансів Одеської міської ради. 
Департаменту фінансів Одеської міської ради підготувати проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради  про встановлення лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами у 2013 році. 
Доручити головним розпорядникам бюджетних коштів довести до відома підприємств-енергопостачальників встановлені ліміти споживання енергоносіїв.
	
	18. Розпорядникам коштів бюджету міста Одеси (далі – розпорядники бюджетних коштів)  забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв  у  межах,  встановлених відповідним головним  розпорядником  бюджетних  коштів  обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.  Розпорядникам бюджетних коштів при виконанні   бюджету   забезпечити   у  повному  обсязі  проведення розрахунків    за    електричну    енергію,    теплову    енергію, водопостачання,  водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами,  не  допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати  вищезазначених товарів та послуг. 

19. Встановити, що за бюджетними установами, що фінансуються з бюджету міста Одеси, розташованими в одній будівлі, оплату за комунальні послуги та енергоносії проводить розпорядник бюджетних коштів, на балансі якого знаходиться ця будівля або яка передана йому в оперативне управління (оренду).



20. Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

21. Встановити, що у бюджеті міста  Одеси враховані видатки на:
	- надання фінансової підтримки Одеському обласному благодійному фонду реабілітації дітей-інвалідів „Майбутнє” у сумі 7 000,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
	- надання фінансової підтримки Благодійному фонду «Медичний центр «Надія, Добро і Добробут» у сумі 1 500,0 тис.грн (головний                 розпорядник – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
	- проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, які працюють у бюджетних установах, що фінансуються з бюджету                                міста Одеси, за КТКВ 080000 „Охорона здоров’я” (головний розпорядник – управління охорони здоров’я Одеської міської ради);
	- проведення заходів із запобігання спалаху небезпечних вірусних та інфекційних хвороб (головний розпорядник – управління охорони здоров’я Одеської міської ради);
	- проведення  вакцинопрофілактики (головний розпорядник – управління освіти та науки Одеської міської ради, управління охорони здоров’я Одеської міської ради,  департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
	- заходи  з ліквідації  снігових  заметів  та ожеледиці за КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (головний розпорядник – департамент міського господарства Одеської міської ради);
- фінансову підтримку з утримання об’єкта культурної спадщини, пам’ятки історії – Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору, в сумі 1 000,0 тис.грн за КТКВ 250404 «Інші видатки» (головний                         розпорядник – управління з питань охорони об’єктів  культурної спадщини Одеської міської ради).
	
	22. Встановити, що за відсутністю затверджених центральним органом виконавчої влади типових штатних нормативів по установах соціально-культурної сфери та соціального захисту населення розпорядники бюджетних коштів утримують штатну чисельність в межах, затверджених виконавчим комітетом Одеської міської ради.

23. Дозволити головним розпорядникам бюджетних коштів – управлінню освіти та науки Одеської міської ради, управлінню охорони здоров’я Одеської міської ради, та розпорядникам нижчого рівня, які належать до сфери управління зазначених головних розпорядників, укладати тристоронні договори з постачальниками товарів та послуг  відповідно до схеми (порядку) фінансування установ  та закладів  відповідної галузі, затвердженої розпорядженням міського голови.

24. Дозволити департаменту міського господарства Одеської міської  ради та комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» укладати тристоронній договір на постачання електричної енергії з ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго».

25. Встановити, що плани використання бюджетних коштів та зміни до планів використання бюджетних коштів по комунальним підприємствам погоджуються з департаментом фінансів Одеської міської ради.


V. Взаємовідносини бюджету м. Одеси з бюджетами іншого рівня

26. Затвердити на 2013 рік обсяг міжбюджетних трансфертів                      (додаток  9).
VІ. Особливі положення

	27. Внести до рішення Одеської міської ради від 09.11.2005 р.                          № 4840-ІV «Про нову редакцію Методики розрахунку граничних розмірів орендної плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Одеси» наступні зміни: 
	- абзац 4 пункту 3 викласти в наступній редакції: 
	«Окреме, індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, у тому числі торговельних майданчиків, за виключенням об’єктів, розташованих безпосередньо в приміщеннях та на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди, яке передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав  споживачів  Одеської міської ради»; 
	- абзац 6 пункту 3 виключити;
	- призупинити дію абзацу 7 пункту 3;
	- абзац 2 пункту 9 виключити;
	- абзац 3 пункту 9 викласти в наступній редакції: 
	«Розмір орендної плати за окреме, індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, визначається у розмірі 25 відсотків від експертної оцінки майна щомісяця»;
	- абзац 4 пункту 9 викласти наступній в редакції: 
	«Розмір орендної плати за окреме, індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для установки та експлуатації торговельних майданчиків визначається у розмірі 15 відсотків від експертної оцінки майна щомісяця».

	28. Доповнити абзац 2 підпункту 1.2 рішення Одеської міської ради                  від 19 жовтня 2011 року № 1375-VІ «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 31.01.2011 року № 278-VІ «Про встановлення туристичного збору» словосполученням «за місцезнаходженням податкових агентів».

	29. Встановити,  що в разі,  коли орендодавцем майна є комунальні підприємства,  засновником яких виступає Одеська міська рада, орендна плата спрямовується: 
	- 50 відсотків  плати за оренду  майна,  що знаходиться на балансі комунальних підприємств, до бюджету м. Одеси;
- 50 відсотків орендної плати – джерело доходів комунальних підприємств, які використовуються на поповнення власних обігових коштів. 
 
50 % коштів орендної плати (без податку на додану вартість), яка фактично надійшла на рахунки комунальних підприємств, перераховуються щомісяця на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”.  Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується до державного бюджету в порядку та терміни,  встановлені чинним законодавством. 
Комунальним підприємствам, які надають в оренду майно, надавати до департаменту комунальної власності Одеської міської ради щомісячно                   до 15 числа місяця наступного за звітним інформацію щодо сплати орендної плати до бюджету міста Одеси за формами, розробленими департаментом комунальної власності Одеської міської ради.

30. Встановити, що кошти за оренду майна, приміщень,  що знаходяться в комунальній власності, крім  майна та приміщень,  що знаходяться на балансі комунальних підприємств,  засновником яких виступає Одеська міська рада,  в тому числі податок на додану вартість,  орендарі перераховують на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради,  відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не  пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок департамент комунальної власності Одеської міської ради  кошти без ПДВ та коштів на покриття  своїх витрат  перераховує на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом                                       10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується департаментом комунальної власності Одеської міської ради до державного бюджету  в порядку та терміни,  встановлені чинним законодавством.
Кошти в розмірі 20 відсотків, але не більше 8 700,0 тис.грн, із суми коштів, що фактично надійдуть від оренди майна, приміщень,  та                             100 відсотків штрафних санкцій у вигляді пені за договорами оренди та страхового відшкодування при настанні страхового випадку від орендованого майна спрямовуються на:
- покриття витрат департаменту комунальної власності Одеської міської ради, пов’язаних з виконанням функцій орендодавця, та витрат на приватизацію і відчуження об’єктів комунальної власності; 
- страхування об’єктів комунальної власності, орендованих бюджетними установами, та страхування об’єктів комунальної власності, що передаються під заставу для забезпечення  кредитів; 
- оплату проведення експертних оцінок та послуг комунального підприємства «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості»;
- утримання Будинку прийомів; 
- погашення зобов’язань з податку на додану вартість за операціями безкоштовної передачі будівель у власність юридичних та фізичних осіб згідно з чинним законодавством України;
- інші видатки згідно із затвердженим кошторисом. 
Зміни до спеціального фонду  кошторису на суму залишку коштів на рахунку департаменту комунальної власності Одеської міської ради станом на 01.01.2013 р. вносяться за попереднім погодженням з департаментом фінансів Одеської міської ради та в разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків коштів на його рахунках на початок року буде більший, ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на 2013 рік.
	
31. Встановити, що кошти за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності міста Одеси, для розміщення зовнішньої реклами, у тому числі податок на додану вартість, зараховуються на рахунок комунального підприємства  «Одесреклама». Не  пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок комунальне підприємство  «Одесреклама» кошти без ПДВ та коштів на покриття  своїх витрат перераховує на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24060300 “Інші надходження”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується комунальним підприємством  «Одесреклама»  до державного бюджету в порядку та терміни,  встановлені чинним законодавством.
Кошти в розмірі 25 відсотків, але не більше 4 800,0 тис.грн,  із суми коштів, що фактично надійдуть за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності міста Одеси, для розміщення зовнішньої реклами спрямовуються на:
- забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами та вивісок, формування естетичного міського середовища, а також реклами на транспорті;
- забезпечення виготовлення та розміщення на засобах зовнішньої реклами та транспорті соціальної реклами, а також інформації про святкові та інші заходи, що проводяться безпосередньо чи за підтримки органів місцевого самоврядування;
- розроблення проектів зовнішнього благоустрою міста Одеси, в тому числі схем розташування рекламних засобів, інших елементів міського дизайну соціально-побутового та комерційного призначення;
- здійснення технічного обстеження та обліку зовнішньої реклами на транспорті територіальної громади міста Одеси та надання відповідної інформації органам місцевого самоврядування;
- здійснення у встановленому порядку демонтажу засобів зовнішньої реклами та вивісок;  
- виконання рішень та/або розпоряджень органів місцевого самоврядування щодо поліпшення зовнішнього вигляду, рекламно-інформаційного простору та дизайну міського середовища міста Одеси; 
	- інші видатки згідно з фінансовим планом на рік, погодженим з департаментом фінансів Одеської міської ради.
	
32. Встановити, що кошти від оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовуються для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, у тому числі торговельних майданчиків, за виключенням об’єктів, розташованих безпосередньо в приміщеннях та на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди, яке передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, в тому числі  податок на додану вартість, крім розташованих у скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, перераховуються орендарями на рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав  споживачів  Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не  пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав  споживачів Одеської міської ради кошти без ПДВ та коштів на покриття витрат відділу дозволів та узгоджень  управління розвитку споживчого ринку та захисту прав  споживачів Одеської міської ради перераховує на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться  протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав  споживачів Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни,  встановлені чинним законодавством.
Кошти в розмірі 30 відсотків, але не більше 2 500,0 тис.грн, із суми коштів, що фактично надійдуть за оренду твердого покриття під об’єктами торгівлі, направляються на покриття витрат відділу дозволів та узгоджень управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, пов’язаних з виконанням функцій орендодавця окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовуються для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, у тому числі торговельних майданчиків, за виключенням об’єктів, розташованих безпосередньо в приміщеннях та на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди, яке передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, та інші видатки згідно із затвердженим кошторисом. 
Зміни до спеціального фонду  кошторису на суму залишку коштів на рахунку управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради станом на 01.01.2013 р. вносяться за попереднім погодженням з департаментом фінансів Одеської міської ради та в разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків коштів на його рахунках на початок року буде більший, ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на  2013 рік.

33. Встановити, що кошти від оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади та використовується для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, розташованих у скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, в тому числі  податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у                 м. Одесі Одеської області. Не  пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради кошти без ПДВ перераховує на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться  протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни,  встановлені чинним законодавством.
	
34. Встановити, що кошти від оренди берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не  пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради кошти без ПДВ перераховує на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться  протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради до державного бюджету у порядку та терміни,  встановлені чинним законодавством.
Плата за оренду іншого майна, що знаходиться на балансі управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, в розмірі 100 % є джерелом доходів спеціального фонду управління та спрямовується на видатки з утримання ремонтно-експлуатаційної дільниці управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради згідно із затвердженим кошторисом.
 	
35. Встановити, що кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», перераховуються забудовниками на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області Малиновського району міста за кодом бюджетної класифікації 24170000 “Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту”. Встановити, що зазначені кошти є джерелом доходів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету м. Одеси.


	36. Встановити, що кошти, одержані від приватизації та відчуження комунального майна, є джерелом доходів бюджету розвитку м. Одеси. Зазначені кошти,  в тому числі податок на додану вартість,  перераховуються покупцями на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради,  відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок департаментом комунальної власності Одеської міської ради  кошти без ПДВ перераховуються на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти  календарних днів місяця наступного за звітним у межах бюджетного року, який закінчується                      31 грудня. Податок на додану вартість перераховується департаментом комунальної власності Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни,  встановлені чинним законодавством. 

	37. Податки і збори (обов’язкові платежі), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом України та надходили до бюджету міста Одеси, включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов’язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року, та суми, донараховані за актами перевірок по цим податкам та зборам (обов’язкові платежі), здійснюються в порядку, який діяв у 2010 році, та обліковуються за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів загального і спеціального фондів бюджету міста Одеси, зараховуються до бюджету міста Одеси і сплачуються платниками податку або стягуються у порядку, встановленому Податковим кодексом України.
	
	38. Державна податкова служба в Одеській області відповідно до вимог пункту 5 статті 78 Бюджетного кодексу України забезпечує своєчасне та в повному обсязі надходження до бюджету міста Одеси затверджених Законом України „Про Державний бюджет України на 2013 рік” планових показників доходів бюджету міста, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, обсягом 1 516 385,1 тис.грн. 

39. Контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Одеси здійснюється виконавчими органами Одеської міської ради та комунальними підприємствами, утвореними Одеською міською радою, згідно з додатком 10 до цього рішення.
	
	40. Створити цільовий фонд Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додаток  11).
	
	41. Створити дорожній фонд Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додаток  12).
	
	42. Дозволити департаменту фінансів Одеської міської ради за результатами виконання бюджету міста Одеси отримувати в:
	 Міністерстві фінансів України середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів бюджету міста Одеси на 2013 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами; 

	 Головному управлінні Державної казначейської служби в Одеській області позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

	фінансових установах позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом бюджету розвитку та бюджету міста Одеси на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду. Затвердити обсяг позичок на покриття тимчасових касових розривів у сумі 100 000,0 тис.грн. Видатки на обслуговування позичок здійснювати за рахунок коштів загального фонду бюджету.


	43. Встановити, що за умови перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста Одеси на 2013 рік без урахування міжбюджетних трансфертів не менше ніж на 5 відсотків за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду та за умови перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Одеси в частині бюджету розвитку зміни до бюджету міста Одеси на 2013 рік вносяться рішенням Одеської міської ради.

	44. Дозволити Одеському міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради за поданням департаменту фінансів Одеської міської ради, погодженим постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів, коригувати бюджет  міста Одеси на 2013 рік з подальшим  затвердженням Одеською міською радою, крім випадків, зазначених у пункті 43 цього рішення.

	45. Дозволити департаменту  фінансів Одеської міської ради:
	- здійснювати протягом 2013 року коригування бюджету в частині міжбюджетних  трансфертів з подальшим  затвердженням Одеською міською радою;
          - за рішенням Одеської міської ради в межах поточного  бюджетного  періоду  здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Одеси на депозитах або  шляхом  придбання  державних цінних паперів,  цінних паперів, емітованих  Одеською  міською радою,  з  подальшим  поверненням  таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду за попереднім погодженням з постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів. 

46. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів департамент «Євробаскет-2015» Одеської міської ради. Цей пункт набирає чинності після реєстрації головного розпорядника бюджетних коштів у відповідних органах та організаціях.	

VІІ. Прикінцеві положення

47. Рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року.
48. Додатки  1-12  до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
49. Привести розпорядження міського голови та рішення виконавчого комітету Одеської міської ради у відповідність до рішення Одеської  міської ради “Про бюджет міста Одеси на 2013 рік”.
50. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.
	


Міський голова								О. Костусєв



Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради




Керуюча справами                                              			Т. Герасименко

Додаток 11
до рішення Одеської міської ради
від 
№ 


Положення про цільовий фонд Одеської міської ради

1. Загальні положення

	Цільовий фонд Одеської міської ради (далі – Фонд) створюється рішенням Одеської міської ради відповідно до пункту 25 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2      підпункту 12 статті 69 Бюджетного кодексу України.
Кошти Фонду концентруються на рахунках бюджету міста Одеси.

2. Джерела формування Фонду

Фонд формується за рахунок залучення на добровільних засадах коштів фізичних та юридичних осіб.

3. Порядок використання коштів Фонду

Кошти, що надійшли до Фонду, використовуються згідно з розпорядженнями міського голови, в яких визначається розпорядник цих коштів. Кошти Фонду витрачаються на будь-які цілі соціально-побутового значення, виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, інші видатки, що здійснюються з місцевого бюджету.

Невикористані кошти Фонду протягом поточного року вилученню не підлягають і є джерелом фінансування видатків бюджету міста Одеси.

 


Секретар ради							                    О. Бриндак



Додаток  12
до рішення Одеської міської ради
від 
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Положення про дорожній фонд Одеської міської ради 

1. Загальні положення

	Дорожній фонд Одеської міської ради (далі – Фонд) створюється відповідно до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», пункту 2 підпункту 2 статті 69 Бюджетного кодексу України, розділу VII Податкового кодексу України.
Кошти Фонду концентруються на рахунках  бюджету міста Одеси.

2. Джерела формування Фонду

	Фонд формується за рахунок:

- збору за першу реєстрацію транспортного засобу, в частині, що зараховується до бюджету міста Одеси;
- збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах;
- добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних, об’єднань громадян, міжнародних організацій тощо;
- інших надходжень, що не суперечать законодавству України.

3. Напрямки використання коштів Фонду

Кошти Фонду спрямовуються на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства.
	         	Невикористані кошти Фонду протягом поточного року вилученню не підлягають і є джерелом фінансування видатків бюджету міста Одеси.


 

Секретар ради							                О. Бриндак



ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
до бюджету міста Одеси на 2013 рік

	В основу формування обсягів доходів і видатків бюджету міста Одеси покладено вимоги  положень  Конституції України, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами), Податкового кодексу України (зі змінами).

	Соціально-економічний стан міста Одеси і прогноз розвитку 
на 2013 рік

Основні показники соціально-економічного розвитку міста Одеси
Найменування показників
2012 рік, очікувані результати
2013 рік, прогноз
2013 р. до                 2012 р., %
Промисловість
 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, млн.грн 
11 008,1
12 329,0
112,0
Обсяг реалізованої промислової продукції  на одну особу, грн 
10 913,7
12 223,3
112,0
Капітальне будівництво
 
 

Введення в експлуатацію житла, тис.кв.м
536,0
574,6
107,2
Транспорт
 
 

Вантажообіг, млн.ткм
66 063,7
68 177,7
103,2
Пасажирообіг, млн.пас.км
11 391,5
11 824,4
103,8
Інвестиції та зовнішньоекономічна діяльність



Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн.дол. США                        (на кінець року)
950,8
1 064,2
110,0
Експорт товарів, млн.дол. США
684,9
753,4
110,0
Імпорт товарів, млн.дол. США
2 400,4
2 539,2
105,8
Показники рівня життя населення
 
 

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника, грн 
2 878
3 302
114,7
Заборгованість з виплати заробітної плати (на кінець року), млн.грн
16,0
14,8
92,5
Населення
 
 

Чисельність населення, тис. осіб (на кінець року)
1007,1
1007,5
100,0
Чисельність зареєстрованих безробітних, тис. осіб (на кінець року)
1,99
1,95
98,0
Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності, тис.місць
19,2
18,7
97,4
Підприємницька діяльність
 
 

Кількість фізичних осіб-підприємців (на кінець року), тис.одиниць
100,9
101,8
100,9
Кількість юридичних осіб (на кінець року), тис.одиниць
42,6
43,3
101,6

Оцінка надходжень доходів з урахуванням втрат доходів бюджету у результаті надання державою та міською радою пільг по податковим та неподатковим надходженням

	Формування бюджету міста Одеси на 2013 рік проводилось згідно з положеннями Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI                   (зі змінами) та Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI                  (зі змінами).
	Обсяг делегованих доходів (доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів) передбачений в проекті Закону України «Про державний бюджет України на 2013 рік» по місту Одесі в сумі 1 516 385,1 тис.грн.

Згідно з прогнозними показниками на 2013 рік найбільшу питому вагу (99,7 %) в обсязі делегованих доходів займає податок на доходи фізичних осіб. В загальному фонді питома вага складає 76,5 %. 
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Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2013 рік розрахований за Методикою прогнозування надходжень податку на доходи фізичних осіб, затвердженою наказом Міністерства фінансів України                         від 24.12.2010 р. № 1646, з урахуванням норм Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VІ (зі змінами та доповненнями), Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями), та становить у відрахуваннях (75 %) 1 511 840,0 тис.грн і в контингенті 2 015 786,7 тис.грн.
Збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2013 році у порівнянні з очікуваним надходженням у 2012 році на 15 відсотків сприятиме подальше зростання середньомісячної заробітної плати як шляхом збільшення продуктивності праці, так і за рахунок легалізації виплати заробітної плати та скорочення безробіття. 
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Основні чинники, які позитивно впливають на надходження податку на доходи фізичних осіб: 
- зростання витрат на оплату праці; 
- легалізація виплати заробітної плати;
- позитивні тенденції до зростання доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій;
- зростання змішаних доходів домашніх господарств за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності.
Фактори, що безпосередньо впливають на забезпечення зростання життєвого рівня населення та надходження податку на доходи фізичних осіб:
- підвищення мінімальної заробітної плати з 1 134 грн на 1 грудня                   2012 року до 1 147 грн з 1 січня 2013 року та до 1 218 грн  з 1 грудня                      2013 року; 
- підвищення прожиткового мінімуму на одну працездатну особу                      з 1 січня 2013 року – 1 108 грн, з 1 грудня 2013 року – 1 176 грн.

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (власні доходи), – прогнозний обсяг складає 460 000,0 тис.грн.
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Плата за землю
Плата за землю є другим вагомим та бюджетоутворюючим джерелом доходів загального фонду бюджету міста Одеси, питома вага  якого у річних прогнозних планових показниках власних доходів складає  69,4 % (питома вага у 2012 році – 65,3 %) та в загальному фонді – 16 %.
Плата за землю формується із земельного податку та орендної плати.
Згідно з нормами Податкового кодексу України:
	- податок за земельні ділянки справляється у розмірі 1 відсотка від нормативної грошової оцінки;

	- розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди від 3 до                   12 відсотків нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Фіксовані відсотки орендної плати визначаються виходячи з цільового призначення земельної ділянки. 
Згідно з Бюджетним кодексом України, починаючи з 2011 року надходження плати за землю в повному обсязі (100%) зараховуються до доходів бюджетів місцевого самоврядування.

Зростання надходжень плати за землю буде зумовлено:
	збільшенням площ, щодо яких проведена грошова оцінка 
                   земель;
проведенням інвентаризації земельних ділянок, наданих у 

          користування та оренду;
переглядом укладених угод на оренду землі та розміру орендної 
          плати згідно з новою нормативно-грошовою оцінкою.
Порівняльний аналіз  надходжень плати за землю по місту Одесі

	                  	 тис.грн
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Структура плати за землю
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З урахуванням динаміки надходжень попередніх років та очікуваного надходження за 2012 р. прогнозний обсяг плати за землю на 2013 р. складає 319,4 млн.грн, в тому числі податок за землю –173,0 млн.грн, орендна плата за земельні ділянки – 146,4 млн.грн. 
         
Спеціальний фонд бюджету міста Одеси

Спеціальний фонд бюджету на 2013 рік (без урахування субвенцій) розраховано в сумі 399 469,3 тис.грн, в тому числі бюджет розвитку –              270 000,0 тис.грн.
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Бюджет розвитку
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Бюджет розвитку міста Одеси на 2013 рік буде сформовано за рахунок:

	коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, в сумі 38 240,0 тис.грн;
	90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на земельні ділянки, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності, в сумі 33 496,2 тис.грн; 

3) коштів єдиного податку в сумі 170 000,0 тис.грн;
4) коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного                пункту – 25 000,0 тис.грн;
5) коштів податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 3 263,8 тис.грн. 

ВИДАТКИ

Формування показників видаткової частини бюджету на 2013 рік здійснено в умовах обмеженого фінансового ресурсу, тому основними завданнями на 2013 рік визначено – забезпечення збалансованості бюджету та концентрація коштів на виконання пріоритетних програм і заходів, що забезпечуватимуть життєдіяльність міста.
Обсяг видатків бюджету міста Одеси на 2013 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів) визначено у сумі 2 414 941,4 тис.грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету –  2 123 346,0 тис.грн, та видатків  спеціального фонду – 291 595,4 тис.грн.
Загальний обсяг видатків на виконання делегованих державою повноважень передбачений на рівні розрахункових показників Міністерства фінансів України та складає 1 668 346,0 тис.грн, що на 5,4 % або                                  85 247,8 тис.грн більше аналогічного показника 2012 року.
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Найбільш питому вагу у видатках загального фонду бюджету складають видатки на фінансування галузей соціально-культурної сфери – 72,2 %, соціальний захист та соціальне забезпечення – 4,8 %, житлово-комунальне господарство – 4,4 %:
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Структура видатків загального фонду  бюджету міста Одеси на 2013 рік
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Соціально-культурна сфера

Всього видатки загального фонду бюджету міста Одеси по галузях соціально-культурної сфери складають 1 534 001,2 тис.грн. 
Із загальної суми видатків по галузях соціально-культурної сфери найбільшу питому вагу становлять видатки на виплату заробітної плати та оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Розрахунок обсягу видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг для бюджетних установ міста Одеси на 2013 рік проведено виходячи з фактичного споживання енергоносіїв за 2012 рік та діючих тарифів, у тому числі враховані видатки на:
	- встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати; 
	- індексацію заробітної плати працівників відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення";
	- забезпечення додаткових виплат працівникам галузей «Освіта», «Охорона здоров'я» і «Культура і мистецтво», з них: 
	1) на реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 23.032011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» – встановлення надбавки в розмірі 20 % від посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам;

	2) на реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» в частині врахування видатків на проведення виплати на оздоровлення медичним працівникам комунальних закладів.
Також, у проекті бюджету на 2013 рік передбачені кошти на продовження забезпечення заходів, спрямованих на вирішення ряду питань соціального характеру, визначених законодавством у сфері культури, зокрема:
	виплати працівникам бібліотек допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу;

виплати працівникам музеїв при наданні щорічної відпустки допомоги на оздоровлення у розмірі одного посадового окладу;
виплати працівникам комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, надбавки за особливі умови роботи у розмірі 50 % від посадового окладу.
На виконання власних повноважень по галузях соціально-культурної сфери у 2013 році заплановано спрямувати 33 965,3 тис.грн. 
Обсяг видатків на проведення муніципальних виплат окремим категоріям працівників бюджетної сфери міста Одеси враховано в проекті бюджету на 2013 рік на рівні видатків 2012 року, а саме в сумі                            8 711,2 тис.грн. Орієнтовна кількість отримувачів муніципальних виплат становитиме понад 6700 осіб.

Житлово-комунальне  господарство

Обсяг видатків загального фонду  бюджету на 2013 рік на  житлово-комунальне  господарство визначено у сумі 93 247 тис. грн.
У 2013 році продовжуватиметься практика звільнення від квартирної плати мешканців аварійних та ветхих будинків. У зв’язку з цим відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від  24.03.2011 р. № 102 «Про звільнення мешканців аварійних і ветхих багатоквартирних будинків та аварійних і ветхих квартир у багатоквартирних будинках комунальної власності від сплати послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» у бюджеті міста Одеси на 2013 рік планується передбачити видатки на компенсацію витрат комунальним підприємствам «Житлово-комунальний сервіс» у сумі 5 776,8 тис.грн,  які в повному обсязі компенсують втрати підприємств від звільнення мешканців аварійного та ветхого фонду з оплати за послуги  з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.     



Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації  та інформатика

Комунальне підприємство «Одесміськелектротранс» – одне з                     найважливіших підприємств міста, яке надає транспортні послуги з  перевезення пасажирів у місті Одесі.
	Діючий тариф у розмірі 1,50 грн  за разове перевезення пасажирів, який було введено з 1 листопада 2011 року рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.10.2011 р. № 634, не покриває в повному обсязі витрати підприємства.
Крім того,  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян забезпечує лише  на 37,5 % покриття   фактичних витрат підприємства зі здійснення перевезень пільгової категорії населення в міськелектротранспорті.  
У зв’язку із зазначеним, з метою стабільної роботи комунального підприємства «Одесміськелектротранс» та недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати з бюджету міста Одеси у 2013 році планується виділення фінансової підтримки  підприємству у сумі                                 30 000,0 тис.грн. 
	 	Також, у проекті бюджету на 2013 рік на експлуатацію  і  організацію  обслуговування  технічних  засобів  регулювання  дорожнього  руху, роботи по яким виконуються комунальним підприємством „Спеціалізований  монтажно-експлуатаційний  підрозділ”,   плануються  видатки  у  сумі                     11 000,0 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

	З метою соціального захисту найбільш вразливих верств населення             м. Одеси в умовах фінансово-економічної кризи у бюджеті міста передбачені видатки на фінансування Міської цільової програми надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення м. Одеси та інших видів фінансової підтримки (далі – Програма).
 Видатки на реалізацію Програми у 2013 році  становитимуть                           42 273,8 тис.грн, що на 27,6 % більше, ніж передбачено у 2012 році                        у бюджеті міста Одеси на виконання аналогічної міської програми.
Основними напрямками видатків є:
- підтримка ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, учасників бойових дій, реабілітованих громадян  та громадських організацій ветеранів міста Одеси – 11 165,0 тис.грн;
- підтримка учасників бойових дій в Республіці Афганістан та на території інших держав, сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій в Республіці Афганістан та на території інших держав, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі, – 3 166,0 тис.грн;
- підтримка громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі, –                   822,0 тис.грн;
- надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг –  1 900,0 тис.грн;
- надання соціальних послуг бездомним громадянам – 1 168,0 тис.грн;
- надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення, які зареєстровані та фактично проживають у                        місті Одесі, –14 156,2 тис.грн;
- надання допомоги у вигляді гарячого харчування соціально незахищеним верствам населення – 8 352,0 тис.грн;
Слід зазначити, що в межах Програми  будуть здійснюватися видатки на надання соціальних послуг та різних видів допомоги  населенню міста, яке, в першу чергу, потребує допомоги зі сторони територіальної громади. Це інваліди, ветерани війни, чорнобильці, пенсіонери, багатодітні сім’ї, особи без визначеного місця проживання та інші вразливі верстви населення.
При цьому, у 2013 році планується продовжити надання щомісячної адресної грошової допомоги окремим категоріям громадян міста.
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Крім фінансування заходів міських цільових програм соціальної направленості також передбачені видатки:
- на утримання 9 бюджетних установ соціального захисту та соціального забезпечення  в сумі  38 427,9 тис.грн;
- на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, в сумі 2 611,7 тис.грн.
 
Інформація
щодо погашення боргу та обслуговування  боргу бюджету міста Одеси

Зовнішнє запозичення 2007 року 
Згідно з рішенням від 05.04.2007 р. № 1119-V Одеська міська рада здійснила зовнішнє запозичення до бюджету м. Одеси у формі кредиту шляхом укладення строкового кредитного договору з іноземною фінансовою установою BNP PARIBAS FINANCE PLC (Великобританія). Згідно                             з договором розмір запозичення (основна сума) складає                                               50 млн. швейцарських франків. 
Відсоткова ставка за користування залученими коштами: 
- на суму 40 000 000,00 швейцарських франків – 8,50 % річних; 
      	- на суму 10 000 000,00 швейцарських франків – 8,25 % річних.
Погашення основної суми боргу: 	
- Транш А – через 60 місяців після дати надання кредиту (2012 рік);
 	- Транш В – через 36 місяців після дати надання кредиту (2010 рік).
Фактично до бюджету м. Одеси надійшло у 2007 році                                        50 млн. швейцарських франків, що склало з урахуванням конвертації                                      225 414,7 тис.грн. 
У 2010 році погашено Транш В  у сумі 10 млн. швейцарських франків (83,7 млн.грн). 
Виплата процентного доходу здійснюється згідно зі встановленими термінами. У 2008 році видатки на обслуговування запозичення склали                   33 165,1 тис.грн,  2009 році – 34 078,1 тис.грн, 2010 році – 33 364,4 тис.грн, 2011 році – 30 861,8 тис.грн.
За 11 місяців 2012 року проведені своєчасні виплати процентного доходу по запозиченню в сумі 28 162,4  тис.грн.
Відповідно до свідоцтва про передачу, укладеного між BNP PARIBAS FINANCE PLC та Erste Group Bank AG,  новим кредитодавцем визначено Erste Group Bank AG.
У 2012 році достроково погашені зобов’язання по основній сумі боргу в сумі 10,0 млн. швейцарських франків, що з урахуванням конвертації складає 87 188,5 тис.грн. Таким чином, основна сума боргу станом на 01.01.2013 р. складає 30,0 млн. швейцарських франків.

Згідно з рішенням Одеської міської ради від 05.07.2012 р. № 2150-VI здійснено реструктуризацію боргових зобов’язань за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради. Мета здійснення реструктуризації боргових зобов’язань за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради                       2007 року  –  створення умов для ефективного управління місцевим боргом,  досягнення збалансованості бюджету та оптимізації боргового навантаження у частині обслуговування Траншу А зовнішнього запозичення 2007 року.
Відповідно до умов реструктуризації: 
- 50 % (15,0  млн. швейцарських франків) залишається у швейцарських франках;
- 50 % (15,0 млн. швейцарських франків) переводяться в гривню за курсом міжбанківського валютного ринку України, що з урахуванням конвертації склало 124 200,0 тис.грн.
Валюта боргових зобов’язань – швейцарський франк та гривня.
Терміни  погашення: 
- 2013 рік – 5,0 млн. швейцарських франків та гривневий еквівалент                 5,0 млн. швейцарських франків (41 400,0 тис.грн);
- 2014 рік – 6,0 млн. швейцарських франків та гривневий еквівалент               6,0 млн. швейцарських франків (49 680,0 тис.грн);
- 2015 рік – 4,0 млн. швейцарських франків та гривневий еквівалент               4,0 млн. швейцарських франків (33 120,0 тис.грн).
Дата остаточного погашення – не пізніше 15 грудня 2015 року.
Періодичність погашення  відсотків – щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими відповідним договором.
 	Періодичність погашення   боргових зобов’язань – щоквартальними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими відповідним договором.
Відсоткова ставка у гривні – 19,65 % річних.
Відсоткова ставка у швейцарських франках була знижена на                            1 процентний пункт та склала 7,5 % річних.
У бюджеті міста Одеси на 2013 рік передбачені видатки на погашення основної суми боргу в сумі 91 400,0 грн та обслуговування боргу –                  35 000,0 тис.грн. 
Інформація щодо гарантій, наданих Одеською міською радою
Одеською міською радою  спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі – МБРР) реалізується проект «Розвиток міської інфраструктури». Проект впроваджується КП «Агентство програм розвитку Одеси» на підставі наступних документів:
1. Угода про позику між Україною та МБРР від 28 травня 2008 року                     № 4869-UA.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 р. № 1088 «Про затвердження Порядку забезпечення виконання комунальними підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, боргових зобов'язань в рамках реалізації "відкритого компонента" спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Розвиток міської інфраструктури".
3. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 26 листопада 2008 р.                   № 1027 «Про порядок iнiцiювання, підготовки та реалiзацiї проектів економічного i соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими органiзацiями».
4. Рішення Одеської міської ради від 17.05.2006 р. № 8-V «Про підтримку участі комунального підприємства «Агентство програм розвитку Одеси» у проекті «Розвиток міської інфраструктури в Україні за рахунок спеціальної інвестиційної позики Світового банку» («закритий компонент»).
5. Рішення Одеської міської ради від 09.04.2009 р. № 4176-V «Про підтримку участі комунального підприємства «Агентство програм розвитку Одеси» у реалізації «відкритого компонента» спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури».
6. Угода про субкредитування № 28000-04/206 від 10 грудня 2007 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством „Агентство програм розвитку Одеси” («закритий компонент»).
7. Договір про субкредитування № 28010-02/116 від   28 жовтня                       2009 року  між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством „Агентство програм розвитку Одеси” («відкритий компонент»).
8. Договір гарантії між Україною в особі Міністерства фінансів України та Одеською міською радою від 18 грудня 2007 року № 28000-04/213 («закритий компонент»).
9. Гарантія Одеської міської ради від 15 жовтня 2009 року                              № 03-1115/вих. 28000-04/213 («відкритий компонент»).
Згідно з вищезазначеними документами плановий розмір позик складає 45 667 000 дол. США, в т.ч.: 35 530 000 дол. США – «закритий компонент», та 10 137 000 дол. США - «відкритий компонент».
Вибірка коштів позики здійснюється відповідно до Планів закупівель, погоджених МБРР у термін до 31 грудня 2012 року. 
Згідно з листом Міжнародного банку реконструкції та розвитку                        від 18 липня 2012 року внесено зміни до Угоди про позику № 4869-UA                         від 26 травня 2008 року, а саме продовжено термін впровадження проекту (вибірки коштів) до 31 грудня 2013 року. При цьому, графік погашення позики, передбачений Угодою про субкредитування № 28000-04/206                        від 10 грудня 2007 року («закритий компонент») та Договором про субкредитування № 28010-02/116 від 28 жовтня 2009 року («відкритий компонент») між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та КП «Агентство програм розвитку Одеси», залишається незмінним.
Щороку 15 квітня та 15 жовтня КП «Агентство програм розвитку Одеси» повинно сплачувати Міністерству фінансів України маржу в розмірі 0,01% річних від вибраної та непогашеної суми субкредиту і відсотки за ставкою, визначеною МБРР, яка дорівнює базовій ставці LIBOR для валюти позики плюс змінний спред. 
Терміни погашення субкредиту – з 2013 р. по 15.10.2027 р.
Відповідно до наданих Одеською міською радою гарантій у бюджеті  міста Одеси на 2013 рік у витратах бюджету розвитку передбачені платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, в сумі  21 473,9 тис.грн. Вказані кошти відображаються за розділом «Кредитування» за рахунок коштів бюджету розвитку.



Заступник міського голови –
директор департаменту фінансів 					         С.М. Бедрега		      				         

Довідка про хід виконання бюджету м. Одеси у 2012 році

  Інформація про оперативне виконання бюджету м. Одеси за доходами

Бюджет міста Одеси за 11 місяців 2012 року за доходами (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано в сумі 2 003 256,2 тис.грн або 104,2 % від плану 11 місяців та 90,7% від річних планових показників.
До загального фонду бюджету міста Одеси без урахування трансфертів за 11 місяців 2012 року надійшло 1 588 553,4 тис.грн або 100,6 % від плану 11 місяців та 89,4 % від річних планових показників, у тому числі:
- доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (делегованих доходів), надійшло 1 183 414,8 тис.грн або 99,5 % від плану 11 місяців та 89,0 % від річних планових показників;
- доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (власних доходів), до бюджету міста надійшло 405 138,6 тис.грн або 103,9 % від плану 11 місяців та 90,4% від річних планових показників. 
Спеціальний фонд бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано в сумі 414 702,8 тис.грн або 121,0 % від плану 11 місяців та 96,2 % від річних планових показників, у тому числі надходження до бюджету розвитку склали 269 160,5 тис.грн або 81,6 % затверджених планових показників на 2012 рік (додаток 1). 





Прогноз бюджету міста Одеси на 2014-2015 роки
Прогноз бюджету міста Одеси на 2014 та 2015 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України.
Основними завданнями Прогнозу є: 
- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
- забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.
Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.
Прогнозні показники доходів бюджету міста Одеси 
на 2014 та 2015 роки
 
Обсяг (тис.грн)

2014 рік
2015 рік 
Загальний фонд 
2 227 165,9
2 330 925,9
Разом делеговані доходи, в тому числі:
1 592 205,0
1 671 815,0
податок на доходи фізичних осіб 
1 587 400,0
1 666 770,0
Разом власні доходи, в тому числі:
483 000,0
507 150,0
плата за землю
335 400,0
352 150,0
дотація вирівнювання з державного бюджету
151 960,9
151 960,9
Спеціальний фонд без трансфертів,              в тому числі:
419 450,0
440 400,0
бюджет розвитку всього,                            в тому числі:
282 063,8
294 813,8
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
3 263,8
3 263,8
кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
25 000,0
25 000,0
Єдиний податок 
178 500,0
187 400,0
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності
40 100,0
42 200,0
Кошти від  продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності
35 200,0
36 950,0
Загальний обсяг доходів
2 646 615,9
2 771 325,9


