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На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України та статті 44 Бюджетного регламенту Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 31 жовтня 2018 року № 3811-VIІ,  статті 28 Статуту територіальної громади м. Одеси  
Департамент фінансів Одеської міської ради (далі – Департамент) , як виконавчий  орган Одеської міської ради проводить  звіт за трьома питаннями, а саме:
Публічне представлення  звіту  про виконання бюджету міста Одеси за 2018 рік (стаття 28 Бюджетного кодексу України та стаття 43 Бюджетного регламенту Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 31 жовтня 2018 року № 3811-VIІ).
 Публічне представлення  інформації про  виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у сфері фінансової політики та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за 2018 рік(стаття 28 Бюджетного кодексу України та стаття 44 Бюджетного регламенту Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 31 жовтня 2018 року № 3811-VIІ).
   Звіт про діяльність департаменту фінансів Одеської міської ради, як виконавчого органу Одеської міської ради (стаття  28 Статуту територіальної громади міста Одеси за 2018 рік).

I. Публічне представлення  звіту  про виконання бюджету міста Одеси за 2018 рік
Бюджет міста Одеси на 2018 рік затверджений рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2733-VІІ з обсягом за доходами у сумі                   8 810,5 млн. гривень.
Уточнений обсяг бюджету міста Одеси на 2018 рік за доходами визначено в сумі 10 544,0 млн. гривень, в тому числі доходи загального фонду -                                            9 993,8 млн. гривень та доходи спеціального фонду – 550,2 млн. гривень, у тому числі бюджету розвитку 308,9 млн. гривень.
Бюджет міста Одеси за 2018 рік за доходами виконано в сумі                     10 754,6 млн. гривень або на 102,0 % від затверджених річних планових показників на 2018 рік. 
У порівнянні з 2017 роком надходження до бюджету міста Одеси в цілому збільшились на 1 419,4 млн. гривень або на 15,2 % 
До загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) за 2018 рік надійшло 6 490,5 млн. гривень або 100,2 % від річних планових показників. 
У порівнянні з 2017 роком надходження доходів загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) збільшилися на 1 003,8 млн. гривень або на 18,3 %. 
Видатки бюджету міста Одеси за 2018 рік склали 11 348,9 млн. гривень або 99,3 % від річних планових показників на 2018 рік, з них видатки загального фонду – 8 211,6 млн. гривень або 98,5 % від річних планових показників на 2018 рік. 
У порівнянні з 2017 роком видатки зросли на 1 084,8 млн. гривень або на 10,6 %; без урахування міжбюджетних трансфертів до бюджету міста Одеси зросли на 826,1 млн. гривень або на 11,8 %.
На реалізацію 35 міських цільових та комплексних програм, затверджених Одеською міською радою, направлено 3 471,1 млн. гривень або 95,9 % від річних планових показників бюджету міста Одеси на 2018 рік. У порівнянні з 2017 роком кількість прийнятих програм збільшилась на 3 одиниці та видатки збільшились на 913,6 млн. гривень або на 35,7 %. 
Важливою складовою бюджету міста є бюджет розвитку. Бюджет розвитку є реальним фінансовим інструментом забезпечення програми розвитку території. Від ефективності використання коштів бюджету розвитку залежить подальший розвиток території, зростання добробуту населення, привабливість для майбутніх інвесторів.
За чотири роки з початку реформи децентралізації виконання бюджету розвитку за витратами значно зросло. На витрати бюджету розвитку в 2018 році спрямовано 2 842,8млн. гривень, що в 8,3 рази більше у порівняні з 2014 роком. Кошти бюджету розвитку у 2018 році міська влада зуміла раціонально та ефективно використати для покращення життєзабезпечення міста Одеси.
Кошти бюджету розвитку були спрямовані, зокрема, на модернізацію матеріально-технічної бази - придбання обладнання для загальноосвітніх закладів  та лікувально – профілактичних установ міста міста та проведення капітального ремонту будівель та приміщень освітніх  та медичних установ міста; проведення протипожежних заходів у навчальних та медичних закладах; роботи з реконструкції систем теплопостачання з облаштуванням котелень для забезпечення теплом мешканців мікрорайону «Шкодова гора»; на проведення робіт з проектування, реставрації та охорона пам'яток архітектури; заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів;  капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків та інше.
Капітальні видатки бюджету розвитку за 2018 рік склали                              2 682,3 млн. гривень або 94,0 % від річних планових показників на 2018 рік. 

II. Публічне представлення  інформації про  виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у сфері фінансової політики та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за 2018 рік/

Рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року                            № 2733-VII «Про бюджет міста Одеси на 2018 рік» (з урахуванням змін) Департамент визначено головним розпорядником бюджетних коштів шляхом встановлення бюджетних призначень за наступними бюджетними програмами:



Бюджетна програма
Затверджено у бюджеті міста Одеси (з урахуванням змін) на 2018 рік, тис. грн
Виконано за 2018 рік, тис. грн
3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»
22 500,9
22 193,3
3710170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування»
6,0
3,7
3717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»
2 463,9
0,0
3717691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»
28,3
0,0
3717693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»
112,0
112,0
3718600 «Обслуговування місцевого боргу»
128 426,5
125 956,6
3719110 «Реверсна дотація»
232 300,3
232 300,3
3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»
685,0
685,0
Разом
386 522,9
381 250,9

Одним із основних завдань Департаменту відповідно до Положення про департамент фінансів Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3173-VII, є забезпечення реалізації основних напрямків фінансової політики держави та місцевого самоврядування.

Шляхом виконання бюджетних програм за 2018 рік Департаментом здійснена реалізація наступних цілей державної фінансової політики:
	Підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів.
	Дотримання основних принципів податкового законодавства України, в частині     фіскальної  достатності, а саме  встановлення ставок місцевих податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями.

Рішеннями Одеської міської ради, розробником яких є Департамент, на території міста Одеси встановлені такі місцеві податки і збори та їх ставки: єдиний податок, податок на майно в частині транспортного податку, податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, податок на майно в частині плати за землю, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір.

III. Звіт про діяльність департаменту фінансів Одеської міської ради, як виконавчого органу Одеської міської ради.
Департамент фінансів Одеської міської ради  є виконавчим органом Одеської міської ради. Відповідно до законодавства України організовує та здійснює функції зі складання, виконання бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами бюджету міста. Департамент здійснює загальну організацію виконання та управління місцевим бюджетом, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. 
Мережа розпорядників та одержувачів коштів бюджету міста Одеси включає 191 суб'єкт господарювання. 
Департаментом здійснено аналіз майже 300 індивідуальних та додаткових бюджетних запитів, наданих головними розпорядниками бюджетних коштів, на підставі яких приймалося рішення про включення витрат до бюджету міста Одеси на 2018 рік.
Для Департаменту у бюджетному процесі є дві сторони: одна – сформувати бюджет, а друга – забезпечити його виконання.
Заходи, які реалізовані Департаментом у 2018 році:
1.Забезпечення  виконання норм статті 77 Бюджетного кодексу України в частині  порядку формування, розгляду і затвердження бюджету міста Одеси на 2019 рік.
Для прозорості та доступності бюджетного процесу, залучення громадськості до процесу прийняття рішення, проект бюджету міста Одеси на 2019 рік  08 жовтня 2018 року було розміщено на офіційному сайті Одеської міської ради omr.gov.ua.
На засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради 25 жовтня 2019 року рішенням № 431 схвалено і винесено на розгляд депутатів Одеської міської ради проект рішення Одеської міської ради «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік».
На сесії Одеської міської ради 31 жовтня 2018 року в блоці питань про бюджет та фінанси було розглянуто та прийнято рішення за № 3811-VIІ  «Про затвердження Бюджетного регламенту Одеської міської ради».  
На виконання розпорядження Одеського міського голови від 24 жовтня 2018 року № 929 департаментом фінансів Одеської міської ради 13 листопада 2018 року проведено перше громадське обговорення проекту бюджету міста Одеси на 2019 рік. 
Вчасно розроблено та схвалено проект бюджету міста Одеси на           2019 рік . Рішенням Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 3991-VII був затверджений бюджет міста Одеси на 2019 рік;
2. Забезпечення виконання норм статті 21 Бюджетного кодексу України в частині формування показників бюджету міста на середньострокову перспективу.
Для формування показників бюджету міста на середньострокову перспективу Департаментом було підготовлено рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.12.2018р. № 537  «Про схвалення прогнозу бюджету міста Одеси на 2020 і 2021 роки» 
3. Забезпечення надходження до бюджету міста Одеси платежів і зборів в повному обсязі.
До бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) за 2018 рік надійшло 7 208,0 млн. гривень.
 Доходи бюджету м. Одеси на одного мешканця міста у 2018 році склали                 7,1 тис. гривень, що на 1,0 тис. гривень більше в порівнянні з 2017 роком.  
Обсяг доходів бюджету м. Одеси без урахування трансфертів в розрахунку на одного жителя в 2018 році перевищував середній показник по Україні на 14,5% і показники багатьох міст України, порівнянних за адміністративно-територіальним статусом.
4. забезпечення прозорості в цілому за всіма етапами бюджетного процесу.
За Методологією оцінки прозорості місцевих бюджетів, розробленої Фондом Східна Європа спільно з Громадським Партнерством «За прозорі місцеві бюджети!» в співпраці з Асоціацією міст України в рамках проекту «Публічні бюджети від А до Я: Інформування, активізація та залучення громадянського суспільства», що реалізується Фондом Східна Європа та Фундацією польсько-української співпраці ПАУСІ за фінансової підтримки Європейського Союзу, за результатами незалежного експертного оцінювання бюджету на 2018 рік та звітування за 2017 рік місто Одеса посідає 6 місце, розділивши його з містом Київ, з індексом прозорості 50 %, що являється високим рівнем прозорості бюджету. Як правило, високий рівень прозорості місцевого бюджету відповідає поточним вимогам чинного українського законодавства. 
Високий рівень прозорості свідчить про те, що Одеська міська рада відповідає більшості критеріїв відкритості бюджетної інформації та прозорості бюджетних рішень, та використовує певні інновативні практики в бюджетному процесі. 
  5. Виконання норм статті 18 Бюджетного Кодексу України в частині надання місцевих гарантій і здійснення місцевих позик та  забезпечення  боргової стійкості, управління місцевим боргом та гарантованим територіальною громадою міста Одеси боргом.
Департаментом вживаються заходи щодо забезпечення дотримання граничних обсягів місцевого і гарантованого боргів та  забезпечено своєчасне виконання боргових зобов’язань та зобов’язань за наданими місцевими гарантіями. 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012року № 815 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом» Департаментом затверджено Програму управління місцевим боргом бюджету міста Одеси на 2018 рік (наказ Департаменту від 16 листопада 2018 року № 330). Крім того, на виконання вказаної постанови Департаментом затверджено Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом бюджету міста Одеси за 2017 рік (наказ Департаменту від 23 лютого 2018 року № 53) та Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом бюджету міста Одеси за 2018 рік (наказ Департаменту від 18 лютого 2019 року № 50).
Станом на 31 грудня 2018 року місцевий борг становив                                1 007,6 млн. гривень, у тому числі: зовнішній – 8,1 млн. гривень та внутрішній – 999,5 млн. гривень.
Своєчасно та у повному обсязі здійснювались платежі по обслуговуванню та погашенню місцевого боргу. На погашення місцевого боргу було спрямовано 160,3 млн. гривень та на обслуговування – 126,0 млн. гривень.
Станом на 31 грудня 2018 року гарантований борг становив                                1 093,9 млн. гривень, у тому числі за проектами: 
- «Розвиток міської інфраструктури»;
- «Оновлення міського електротранспорту м. Одеса». 
У 2018 році з бюджету міста Одеси платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, не здійснювались.

Відповідно до частини 6 ст.74  Бюджетного кодексу України видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не можуть перевищувати 10 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування місцевого боргу.
Відповідно до частини 3 ст.18  Бюджетного кодексу України загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою міста боргу  станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200 відсотків  середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів), визначеного прогнозом бюджету м.Одеси на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до частини четвертої статті 21 цього Кодексу.
Загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою міста боргу  на кінець звітного бюджетного періоду та видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу знаходяться у  межах відповідно до норм частини 3 ст.18  та відповідно до частини 6 ст.74  Бюджетного кодексу України.
6.Забезпечення  своєчасного  фінансування як захищених видатків бюджету, так і всіх інших видатків.
Протягом 2018 року забезпечено своєчасне фінансування як захищених видатків бюджету, так і всіх інших видатків.
Завдяки встановленому контролю  з боку Департаменту, проведеним спільним заходам і реальним показникам, затвердженим у бюджеті  міста Одеси, кредиторська заборгованість бюджету міста Одеси  починаючи з 01 вересня  2015 року взагалі відсутня.
Протягом звітного періоду та станом на 01 січня 2019 року кредиторська заборгованість бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) відсутня.
7.Забезпечення  ефективного використання бюджетних коштів.
З метою збільшення доходів та ефективного використання тимчасово вільних коштів загального фонду бюджету міста Одеси Одеською міською радою прийнято рішення від 14 грудня 2017 року № 2734-VІІ «Про розміщення на вкладних (депозитних) рахунках у банках тимчасово вільних коштів загального фонду бюджету міста Одеси у 2018 році».
Згідно Порядку розміщення тимчасово вільних коштів бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6, та вищезазначеного рішення Департаментом розміщено на депозитних рахунках ПАТ АБ «Укргазбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк» тимчасово вільні кошти загального фонду бюджету міста Одеси в сумі 300,0 млн. гривень. 
Фактично до бюджету у 2018 році надійшло 19,5 млн. гривень плати за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Одеси.
8.Співпраця з рейтинговими  агентствами.
Для оцінки кредитоспроможності міста, з метою підтвердження незалежності присвоєння кредитного рейтингу Департаментом укладені договори з двома рейтинговими агентствами, а саме «IBI-Рейтинг» та «Кредит-Рейтинг». На підставі проведеного аналізу економічних та фінансових показників міста рейтингові агентства два рази на рік надають висновки щодо рівня кредитного рейтингу міста.
Рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» 11.12.2018 року за результатами І півріччя 2018  року підтверджений кредитний рейтинг Одеси на рівні uaAА- зі збереженням прогнозу «стабільний». Рівень uaAА-  характеризується дуже високою кредитоспроможністю.
         Рейтинговим агентством «IBI-Rating» 14.12.2018 року за результатами                    І півріччя 2018 року підтверджений кредитний рейтинг Одеси на рівні  uaА зі збереженням прогнозу «стабільний».
З метою присвоєння місту Одесі кредитного рейтингу відповідно до міжнародної шкали Департаментом спільно з департаментом економічного розвитку Одеської міської ради були підготовлені документи для міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Умовами кредитного договору між  КП «Одесміськелектротранс» і Європейським банком реконструкції та розвитку за проектом «Оновлення міського електротранспорту м. Одеси»  передбачено: «Якщо місту присвоєний кредитний рейтинг Рейтинговим Агентством, Маржа коригується таким чином, щоб означати відсоток річних, що відповідатиме такому кредитному рейтингу (або, якщо кредитний рейтинг присвоєний місту більш як одним Рейтинговим Агентством, то найвищому кредитному рейтингу, що ними присвоєний) в таблиці нижче :
S&P
Moody's
Fitch Ratings
Маржа (% річних)
CCC- або нижче
Caa3 або нижче
CCC- або нижче
7,00
CCC
Caa2
CCC
6,75
CCC+
Caa1
CCC+
6,50
B-
B3
B-
6,00
B
B2
B
5,75 
B+
B1
B+
5,50
BB-
Ba3
BB-
5,00
BB
Ba2
BB
4,75
BB+
Ba1
BB+
4,50
BBB- або вище
Baa3 або вище
BBB- або вище
4,00
Рейтинг від «великої трійки» визначає доступність і вартість фінансових ресурсів для найважливіших міських проектів.
09 лютого 2018 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло місту Одесі довгостроковий рейтинг дефолту на рівні «В-». Прогноз за довгостроковими рейтингами – стабільний.
Завдяки вищезазначеному, базова відсоткова ставка (маржа)                            за кредитом 7 % знижена на 1 % та сплата процентів по кредиту здійснюється                                   з розрахунку 6 %. Економія коштів на дату виплати відсотків Європейському банку реконструкції і розвитку за користування кредитними коштами, тобто на           25 вересня 2018 року, склала 14,0 тис. євро.
У разі збереження містом кредитного рейтингу «В» на весь термін кредитування (до 2028 року) і відповідно відсоткової ставки у розмірі 6 %,                  за попередніми розрахунками загальна сума економії коштів буде складати 432,0 тис. євро.

9. Забезпечення розгляду звернень громадян, доступу до публічної інформації, якою володіє Департамент.
Всього в Департамент надійшло 23 звернення громадян та 80 запитів на отримання публічної інформації.
На всі звернення, які надійшли в 2018 році, Департаментом надано обґрунтовані відповіді у визначені законодавством терміни.



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


