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Інформація про виконання бюджету міста Одеси за 2018 рік
(на виконання статті 28 Бюджетного кодексу України)

Економічний потенціал Одеси характеризується багатогалузевою промисловістю, розгалуженою транспортною мережею та розвиненим портовим господарством. Крім того, місто має широку мережу ринкової інфраструктури, фінансових установ, закладів освіти, охорони здоров’я та культури. Рівень диверсифікації міської економіки за видами економічної діяльності високий, відсутня суттєва залежність господарського комплексу та бюджету міста від діяльності окремих провідних підприємств чи груп компаній або підприємств однієї галузі (таблиця 1). 
                                                                                            Таблиця 1
Основні показники соціально-економічного розвитку міста Одеси
 
2017 рік
2018 рік
Чисельність наявного населення (станом на кінець звітного періоду), тис. осіб
1 011,50
1 012,4 1
Середньооблікова чисельність штатних працівників, тис. осіб
246,9
248,0 2
Середньомісячна заробітна плата, грн
7 536,0
8 400,0 2
Заборгованість з виплати заробітної плати (станом на кінець звітного періоду), млн. грн
45,8
45,1 1
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн. грн
25 862,6
25 142,8 3
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), млн. дол. США
477,5
1 518,0 4
Введено в експлуатацію житла, тис. кв. м
420,0
193,3 4
__________


1 На 1 грудня.


2 У ІІІ кварталі 2018р.


3 У січні–листопаді 2018р.


4 У січні–вересні 2018р.


За чисельністю населення (1 012,4 тис. осіб станом на 01.12.2018 р.) Одеса належить до великих міст України. 
Середньомісячна заробітна плата по м. Одеса у ІІІ кварталі 2018р. становила 8 400,0 грн.
Рівень соціально-економічного розвитку та інвестиційний потенціал міста, як і в попередніх періодах, були високі. За результатами 2018 року динаміка більшості показників, що характеризують стан міської економіки та рівень ділової активності, була позитивною.
У січні–листопаді 2018р. промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на 25 142,8 млн. грн (47,9 % від загального обсягу реалізованої промислової продукції області), що на 8,7 % більше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року. 
У 2018р. підприємствами міста, що працювали за будівельними контрактами, виконано будівельних робіт на суму 12 124,0 млн. гривень, що становило 79,4 % до загального обсягу виконаних будівельних робіт по області.
У 2018р. підприємствами транспорту перевезено 34,6 млн.т вантажів, що на 2,8 % менше, ніж у 2017р. Вантажооборот становив 60,2 млрд.ткм, що на 3,7 % менше, ніж у 2017р.
Виконання бюджетних показників
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 % (таблиця 2).  
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.  
Основну частину надходжень до бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) складають надходження до загального фонду.
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 %. 
Основним бюджетоформуючим джерелом доходів бюджету міста Одеси є податок на доходи фізичних осіб.
Питома вага в надходженнях загального фонду (без урахування трансфертів) складає 56,3 %.
Податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста Одеси за 2018 рік фактично надійшло 3 651,6 млн. гривень (в відрахуваннях (60 %)). Затверджений річний план виконано на 100,0 %. Темп росту надходжень до 2017 року склав 123,4 %.                                                                                        
                                                                                                         Таблиця 2
Доходи бюджету міста Одеси
 
 
              млн. грн 
Найменування податків та зборів
2017 рік,
факт
2018 рік,
факт
темп росту до 2017, %
Податкові надходження, в т.ч.:
5 119,7
6 111,0
119,4
Податок на доходи фізичних осіб, 60%
2 959,7
3 651,6
123,4
Неподаткові надходження
845,8
965,5
114,2
Доходи від операцій з капіталом
180,5
131,2
72,7
Цільові фонди 
0,3
0,3
100,0
Всього доходи 
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
6 146,3
7 208,0
117,3
Міжбюджетні трансферти
3 188,9
3 546,6
111,2
РАЗОМ доходи
9 335,2
10 754,6
115,2

Видатки бюджету міста Одеси з урахуванням внесених змін визначено в сумі 11 430,2 млн. гривень, з них видатки загального фонду –                               8 332,9 млн. гривень. 
Касові 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. 
В цілому у 2018 році видатки за рахунок міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та обласного бюджету Одеської області склали 3 500,6 млн. гривень, що на 258,7 млн. гривень, або на 8,0 % більше ніж у 2017 році, з них видатки загального фонду – 3 400,7 млн. гривень, що на               298,0 млн. гривень, або на 9,6 % більше ніж у 2017 році.
Без урахування міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та обласного бюджету Одеської області видатки бюджету міста Одеси за 2018 рік становили 7 848,3 млн. гривень, з них видатки загального фонду – 4 810,9 млн. гривень. 
У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року 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 % (таблиця 3).
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Найменування показників

2017 рік, 

факт

2018 рік, 

факт

темп росту 

до 2017,%

Державне управління360,2523,9145,4

Освіта*2 707,42 695,399,6

без трансфертів до бюджету міста Одеси1 302,21 758,5135,0

Охорона здоров'я1 397,01 558,3111,5

без трансфертів до бюджету міста Одеси555,3601,7108,4

Соціальний захист та соціальне забезпечення1 828,71 960,2107,2

без трансфертів до бюджету міста Одеси938,4424,345,2

Культура і мистецтво78,0100,8129,2

Фізична культура і спорт47,049,8106,0

Житлово-комунальне господарство1 511,61 949,7129,0

без трансфертів до бюджету міста Одеси1 511,61 891,4125,1

Будівництво та регіональний розвиток884,0873,898,8

без трансфертів до бюджету міста Одеси779,3862,6110,7

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство**467,6562,8120,4

без трансфертів до бюджету міста Одеси467,6561,0120,0

Зв'язок, телекомунікації та інформатика3,53,8108,6

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю607,8602,899,2

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру

14,239,9281,0

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

 

7,115,3215,5

Засоби масової інформації3,23,8118,8

Обслуговування боргу5,0126,02 520,0

Інші програми***341,8282,782,7

РАЗОМ видатки10 264,111 348,9110,6

без трансфертів до бюджету міста Одеси7 022,27 848,3111,8

Таблиця 3

Видатки бюджету міста Одеси за типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

* для забезпечення співставних умов видатки на школи естетичного виховання дiтей у 2017 році враховані у галузі "Освіта"

** для забезпечення співставних умов видатки Дорожнього фонду у 2017 році враховані у галузі "Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю"

*** для забезпечення співставних умов видатки по КУ "Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради" у 2017 році 

враховані у галузі "Зв'язок, телекомунікації та інформатика"

млн. грн
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Найменування показників

2017 рік, 

факт

2018 рік, 

факт

темп росту 

до 2017,%

Державне управління

360,2

523,9

145,4

Освіта*

2 707,4

2 695,3

99,6

без трансфертів до бюджету міста Одеси

1 302,2

1 758,5

135,0

Охорона здоров'я

1 397,0

1 558,3

111,5

без трансфертів до бюджету міста Одеси

555,3

601,7

108,4

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1 828,7

1 960,2

107,2

без трансфертів до бюджету міста Одеси

938,4

424,3

45,2

Культура і мистецтво

78,0

100,8

129,2

Фізична культура і спорт

47,0

49,8

106,0

Житлово-комунальне господарство

1 511,6

1 949,7

129,0

без трансфертів до бюджету міста Одеси

1 511,6

1 891,4

125,1

Будівництво та регіональний розвиток

884,0

873,8

98,8

без трансфертів до бюджету міста Одеси

779,3

862,6

110,7

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство**

467,6

562,8

120,4

без трансфертів до бюджету міста Одеси

467,6

561,0

120,0

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

3,5

3,8

108,6

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

607,8

602,8

99,2

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру

14,2

39,9

281,0

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

 

7,1

15,3

215,5

Засоби масової інформації

3,2

3,8

118,8

Обслуговування боргу

5,0

126,0

2 520,0

Інші програми***

341,8

282,7

82,7

РАЗОМ видатки

10 264,1

11 348,9

110,6

без трансфертів до бюджету міста Одеси

7 022,2

7 848,3

111,8

Таблиця 3

Видатки бюджету міста Одеси за типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

* для забезпечення співставних умов видатки на школи естетичного виховання дiтей у 2017 році враховані у галузі "Освіта"

** для забезпечення співставних умов видатки Дорожнього фонду у 2017 році враховані у галузі "Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю"

*** для забезпечення співставних умов видатки по КУ "Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради" у 2017 році 

враховані у галузі "Зв'язок, телекомунікації та інформатика"

млн. грн



Видатки на оплату працi i нарахування на заробiтну плату працівників бюджетної сфери у 2018 році становили 3 544,9 млн. гривень, що на                 577,3 млн. гривень, або на 19,5 % більше ніж у 2017 році (таблиця 4).
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Найменування показників

2017 рік, 

факт

2018 рік, 

факт

темп 

росту до 

2017,%

Оплата праці і нарахування на заробітну плату2 967,63 544,9119,5

Використання товарів і послуг1 243,41 343,2108,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар112,3167,4149,1

Медикаменти та перев`язувальні матеріали143,7161,2112,2

Продукти харчування309,7321,3103,7

Оплата послуг (крім комунальних)334,8351,1104,9

Видатки на відрядження1,11,4127,3

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв302,9284,493,9

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм

38,956,4145,0

Обслуговування боргових зобов'язань5,0126,02 520,0

Поточні трансферти1 147,71 537,9134,0

Соціальне забезпечення1 788,11 940,5108,5

Інші поточні видатки14,112,991,5

Капітальні видатки3 098,22 843,591,8

Всього  10 264,111 348,9110,6

Примітка: Поточні видатки по охороні здоров'я, які відображаються у звітності за КЕКВ 2282 "Окремі 

заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" та КЕКВ 2610 

"Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" наведені за всіма кодами 

економічної класифікації

Таблиця 4

Видатки бюджету міста Одеси за економічною класифікацією видатків

млн. грн
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Найменування показників

2017 рік, 

факт

2018 рік, 

факт

темп 

росту до 

2017,%

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2 967,6

3 544,9

119,5

Âèêîðèñòàííÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã

1 243,4

1 343,2

108,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

112,3

167,4

149,1

Ìåäèêàìåíòè òà ïåðåâ`ÿçóâàëüí³ ìàòåð³àëè

143,7

161,2

112,2

Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ

309,7

321,3

103,7

Îïëàòà ïîñëóã (êð³ì êîìóíàëüíèõ)

334,8

351,1

104,9

Âèäàòêè íà â³äðÿäæåííÿ

1,1

1,4

127,3

Îïëàòà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà åíåðãîíîñ³¿â

302,9

284,4

93,9

Äîñë³äæåííÿ ³ ðîçðîáêè, îêðåì³ çàõîäè ïî ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíèõ 

(ðåã³îíàëüíèõ) ïðîãðàì

38,9

56,4

145,0

Îáñëóãîâóâàííÿ áîðãîâèõ çîáîâ'ÿçàíü

5,0

126,0

2 520,0

Ïîòî÷í³ òðàíñôåðòè

1 147,7

1 537,9

134,0

Ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ

1 788,1

1 940,5

108,5

²íø³ ïîòî÷í³ âèäàòêè

14,1

12,9

91,5

Êàï³òàëüí³ âèäàòêè

3 098,2

2 843,5

91,8

Âñüîãî  

10 264,1

11 348,9

110,6

Примітка: Поточні видатки по охороні здоров'я, які відображаються у звітності за КЕКВ 2282 "Окремі 

заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" та КЕКВ 2610 

"Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" наведені за всіма кодами 

економічної класифікації

Таблиця 4

Видатки бюджету міста Одеси за економічною класифікацією видатків

млн. грн



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 %. 
Капітальні видатки бюджету розвитку за 2018 рік склали                              2 682,3 млн. гривень або 94,0 % від річних планових показників на 2018 рік. 
Протягом 2018 року забезпечено своєчасне фінансування як захищених видатків бюджету, так і всіх інших видатків.
Протягом звітного періоду та станом на 01 січня 2019 року кредиторська заборгованість бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) відсутня.
Надання кредитів
У 2018 році з бюджету міста Одеси надані кредити в загальній сумі                  1,6 млн. гривень, у тому числі в рамках реалізації:
	Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 440-VII, у 2018 році надана поворотна фінансова допомога ТОВ «Альфа Пресс» у сумі 0,3 млн. гривень;

- Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19 вересня 2018 року № 3609-VII, на забезпечення надання громадянам пільгового довгострокового кредиту на будівництво житла надано кредит одній молодій сім’ї у сумі                                  1,3 млн. гривень.
Місцевий борг
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.
Місцеві запозичення за 2018 рік дорівнювали 658,9 млн. гривень, у тому числі: зовнішні – 6,4 млн. гривень та внутрішні – 652,5 млн. гривень.
Кошти запозичень спрямовані на:
- реалізацію інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Одеси та реконструкція систем вуличного освітлення м. Одеси» - 6,4 млн. гривень;
- фінансування видатків бюджету розвитку міста Одеси та створення об’єктів, які забезпечують виконання завдань Одеської міської ради, спрямованих на задоволення інтересів територіальної громади міста Одеси, - 652,5 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.
Гарантований борг
Станом на 31 грудня 2018 року гарантований борг становив                                1 093,9 млн. гривень, у тому числі за проектами: 
- «Розвиток міської інфраструктури» - 30 346 217,88 дол.США, що за курсом НБУ станом на 31 грудня 2018 року (27,688264 гривень за                          1 дол.США) становив 840,2 млн. гривень;
- «Оновлення міського електротранспорту м. Одеса» -                    8 000 000,00 євро, що за курсом НБУ станом на 31 грудня 2018 року (31,714138 гривень за 1 євро) становив 253,7 млн. гривень. 
У 2018 році з бюджету міста Одеси платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, не здійснювались.

Публічне представлення звіту про виконання бюджету міста Одеси за 2018 рік планується 14 березня 2019 року о 14.00 в Центрі інтегрованих послуг (вул. Косовська,2-Д) 


Заступник Одеського міського голови -                                   
директор департаменту фінансів 
Одеської міської ради                                                                 С.М. Бедрега

