Інфармацыя
«Аб выніках выканання бюджэту Мазырскага раёна
за 9 месяцаў 2021 года»
Даходы кансалідаванага бюджэту за 9 месяцаў 2021 года склалі
161 717,7 тыс. рублёў, у тым ліку ўласныя даходы – 103 902,1 тыс.
рублёў або
64,2 працэнта аб'ёму бюджэту. З абласнога бюджэту
атрымана 57 815,5 тыс. рублёў або 35,8 % ўсіх даходаў. Забяспечана
выкананне зацверджанага гадавога плана па даходах на 76,8 %.

Тэмп росту паступленняў у кансалідаваны бюджэт Мазырскага
раёна падатковых і непадатковых плацяжоў да адпаведнага перыяду
мінулага года склаў 112,7 %.
У структуры уласных даходаў за 9 месяцаў 2021 года найбольшую
ўдзельную вагу займаюць: падаходны падатак – 39,1 працэнта, падатак
на дабаўленую вартасць – 13,0 %, падаткі на ўласнасць (зямельны
падатак і падатак на нерухомасць) – 24,3 %.
На тэрыторыі раёна бяруцца мясцовыя падаткі і зборы (паступіла
100,2 тыс. рублёў або 47,0 % гадавога плана): падатак за валоданне
сабакамі (паступіла 19,5 тыс. рублёў, ці 77,7 % гадавога плана), збор з
нарыхтоўшчыкаў (паступіла 34,3 тыс. рублёў або 40,6 % гадавога плана)
і курортны збор (паступіла 46,4 тыс. рублёў або 44,8 % гадавога плана).

За 9 месяцаў 2021 года выдаткі бюджэту прафінансаваны ў суме
170 748,7 тыс. рублёў або 80,5 % ад удакладненага гадавога плана.

Прыярытэтным напрамкам выдаткаў застаецца фінансаванне
ўстаноў сацыяльнай сферы. Вышэйпаказаныя галіны за 9 месяцаў 2021
года прафінансаваны ў суме 137 214,4 тыс. рублёў або 81,5 % да
ўдакладненга гадавога плана. Іх удзельная вага ў агульных выдатках
бюджэту склала 80,4 % з іх на ўтрыманне:
устаноў адукацыі (у тым ліку школы мастацтваў) 64 451,8 тыс.
рублёў або 76,5 % удакладненых гадавых планавых прызначэнняў. Іх
удзельная вага ў агульных выдатках бюджэту склала 37,7% і 47,0 % у
выдатках на сацыяльную сферу;
устаноў аховы здароўя (у тым ліку дзяржаўная ўстанова «Мазырскі
дыспансер спартыўнай медыцыны») 61 549,2 тыс. рублёў або 88,6 %
удакладненых гадавых планавых прызначэнняў. Іх удзельная вага ў
агульных выдатках бюджэту склала 36,0 % і 44,9 % ў выдатках на
сацыяльную сферу. Дадатковыя расходы па выплате стымулюючых
надбавак за працу ва ўмовах, звязаных з інфекціямі, работнікам аховы
здароўя саставілі 10 883,9 тыс. рубля;
устаноў культуры 4 257,7 тыс. рублёў ці 81,1 % удакладненых
гадавых планавых прызначэнняў. Іх удзельная вага ў агульных выдатках
бюджэту склала 2,5 % і 3,1 % у выдатках на сацыяльную сферу;
устаноў фізічнай культуры і спорту 2 220,8 тыс. рублёў або 71,0 %
удакладненых гадавых планавых прызначэнняў. Іх удзельная вага ў
агульных выдатках бюджэту склала 1,3 % і 1,6 % у выдатках на
сацыяльную сферу.
Выдаткі на сацыяльную палітыку за 9 месяцаў 2021 года склалі
4 734,9 тыс. рублёў або 75,7 % удакладненых гадавых планавых

прызначэнняў, з іх: харчаванне навучэнцаў школ (па Законе Рэспублікі
Беларусь «Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпелых ад
катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый») –
131,3 тыс. рублёў. Удзельная вага выдаткаў на сацыяльную палітыку ў
агульных выдатках бюджэту склала 2,8 % і 3,5 % у выдатках на
сацыяльную сферу.

У структуры фінансавання сацыяльнай сферы лідзіруючыя пазіцыі
ўтрымлівае блок так званых першачарговых або «сацыяльна
абароненых» абавязацельстваў. Гэта выдаткі на выплату заработнай
платы з налічэннямі, трансферты насельніцтву, набыццё лекавых
сродкаў і вырабаў медыцынскага прызначэння, прадуктаў харчавання і
аплата камунальных паслуг. У 9 месяцаў 2021 года ў цэлым яны склалі
125 828,3 тыс. рублёў або 91,7 працэнта ўсіх расходаў на сацыяльную
сферу.
Выдаткі бюджэту на жыллёва-камунальная гаспадарка (без
выдаткаў на жыллёвае будаўніцтва) у справаздачным перыядзе
прафінансаваны ў суме 17 094,6 тыс. рублёў або на 80,7 %
удакладненых гадавых прызначэнняў. На субсідаванне арганізацый, якія
ажыццяўляюць эксплуатацыю жыллёвага фонда і (або) якія
прадстаўляюць жыллёва-камунальныя паслугі насельніцтву, накіравана
46,3 % названага аб'ёму бюджэтных асігнаванняў або 7 920,0 тыс.
рублёў.
За 9 месяцаў 2021 года на мэты капітальнага рамонта жыллёвага
фонда накіравана 2 939,5 тыс. рублёў, адлічэнняў грамадзян – 2 703,1
тыс. рублёў.

За 9 месяцаў 2021 года на бягучае і капітальнае ўтрыманне
аб'ектаў добраўпарадкавання накіравана 5 941,5 тыс. рублёў, што склала
83,8 % ад удакладненых гадавых планавых прызначэнняў.
Выдаткі на фінансаванне гарадскіх і прыгарадных перавозак
транспартам агульнага карыстання прафінансаваны за 9 месяцаў 2021
года ў суме 1 974,8 тыс. рублёў або на 80,2 % ад гадавых планавых
прызначэнняў.
Кампенсацыя выдаткаў арганізацыі па гарадскіх і прыгарадных
перавозках уласнымі даходамі склала за 9 месяцаў 2021 года 71,6 %,
субсідыямі з бюджэту – 22,6 %.
У 2021 году прадугледжаны сродкі на аплату паслуг аператара
аўтамабільных перавозак пасажыраў па арганізаціі гарадскіх,
прыгарадных, міжнародных аўтамабільных перавозак пасажіраў у суме
247,5 тыс. рублёў, якія прафінансаваны ў суме 163,1 тыс. рублёў (65,9 %
от гадавых планавых прызначэнняў).
Фінансавае ўпраўленне райвыканкама

