УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 10 » жовтня 2011 року

№ 728-р
смт Голованівськ

Про заходи щодо організації роботи по
складанню проектів місцевих бюджетів
району на 2012 рік та їх прогнозів на
2013-2014 роки
На підставі ст. 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 21, 75, 76
Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення своєчасного складання проекту
районного бюджету на 2012 рік та його прогнозу на 2013-2014 роки, здійснення місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування організаційних заходів
щодо відповідних місцевих бюджетів, визначення напрямів пріоритетного спрямування
бюджетних коштів для збалансованого економічного та соціального розвитку району:
1. Структурним підрозділам райдержадміністрації – головним розпорядникам коштів
районного бюджету, рекомендувати сільським та селищним радам:
складання проекту районного бюджету та бюджетів сіл, селищ району на 2012 рік
здійснити, виходячи з програмних завдань Президента України, у тому числі визначених
Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Кабінету Міністрів України, заходів
до обласної програми «Центральний регіон – 2015» та на підставі положень Бюджетного
кодексу України, Основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік, затверджених
постановою Верховної Ради України 13 травня 2011 року № 3358-VI, Основних напрямів
бюджетної політики Голованівського району на 2011 рік, затверджений рішенням районної
ради від 22 жовтня 2010 року № 365, з урахуванням норм проекту Закону України
«Про Державний бюджет України на 2012 рік», рекомендацій Міністерства фінансів України
про формування міжбюджетних відносин між державним та місцевими бюджетами на
2012 рік;
покласти в основу розрахунку проектів місцевих бюджетів на 2012 рік основні прогнозні
показники економічного і соціального розвитку територій на 2012 рік та показники
міжбюджетних трансфертів, визначені у проекті Закону України «Про Державний бюджет
України на 2012 рік»;
забезпечити під час формування проектів місцевих бюджетів на 2012 рік безумовне
дотримання принципів реальності та збалансованості, передбачення у повному обсязі
потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до
встановлених чинним законодавством умов оплати праці та на проведення розрахунків за
енергоносії і комунальні послуги, що споживаються бюджетними установами;
з метою приведення зобов'язань на 2012 рік до реальних ресурсів бюджету здійснити
ретельний аналіз ефективності використання коштів у 2011 році, визначити пріоритетні
напрями діяльності для забезпечення виконання своїх основних функцій та здійснити
першочергове їх забезпечення фінансовими ресурсами;
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забезпечити оптимізацію витрат головних розпорядників коштів місцевих бюджетів
шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не
забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;
не допускати включення до проектів місцевих бюджетів на 2012 рік видатків,
повноваження для здійснення яких з місцевих бюджетів безпосередньо не визначені
чинними нормативно-правовими актами;
провести оптимізацію затверджених місцевими радами програм та визначити пріоритетні
напрямки їх фінансування;
планування видатків, що не пов’язані з утриманням бюджетних установ, виключно за
наявності районних та місцевих програм;
забезпечити жорсткий режим економного використання бюджетних коштів, зниження
рівня енергоспоживання;
продовжити роботу щодо оптимізації мережі та штатів установ бюджетної сфери
відповідно до контингенту отримувачів послуг в соціально-культурній сфері, збільшення
власних надходжень бюджетних установ;
забезпечити формування бюджетів розвитку з урахуванням реальних обсягів надходжень
та необхідності підвищення ефективності здійснення капітальних видатків;
забезпечити першочерговість планування видатків, пов’язаних з виконанням
інвестиційних програм (проектів) протягом декількох років та передбачених прогнозами
бюджетів на 2012 рік.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації спільно з структурними підрозділами
райдержадміністрації забезпечити проведення нарад, семінарів з представниками сільських,
селищних рад щодо особливостей формування проектів місцевих бюджетів на 2012 рік та
складання їх прогнозів на 2013-2014 роки.
3. Затвердити план організаційних заходів щодо складання і затвердження районного
бюджету на 2012 рік та складання його прогнозу на 2013-2014 роки (додається).
Головним розпорядникам коштів районного бюджету та іншим виконавцям плану заходів
забезпечити його виконання.
Структурним підрозділам райдержадміністрації, сільським, селищним радам надавати
інформації щодо виконання плану організаційних заходів фінансовому управлінню
райдержадміністрації у визначені терміни.
4. Рекомендувати Голованівському відділенню Гайворонської МДПІ вжити вичерпних
заходів щодо зменшення податкової заборгованості (недоїмки) перед місцевими бюджетами,
більш повного виявлення об’єктів оподаткування та справляння податків, взяти участь у
формуванні планових показників дохідної частини місцевих бюджетів на 2012 рік та
прогнозних показників на 2013-2014 роки.
5. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, Голованівському
відділенню Гайворонської МДПІ сільським, селищним радам забезпечити постійний аналіз
розрахункових показників проектів бюджетів району, міжбюджетних трансфертів на
2012 рік та надання фінансовому управлінню райдержадміністрації відповідних пропозицій
для узагальнення.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 10 » жовтня 2011 року № 728-р

ПЛАН
організаційних заходів щодо складання і затвердження районного бюджету на 2012 рік
та складання його прогнозу на 2013-2014 роки
1. Провести попередні розрахунки показників дохідної та видаткової частин районного
бюджету на 2012 рік та наступні два бюджетні періоди, виходячи з прогнозних
розрахунків Міністерства фінансів України із визначення міжбюджетних трансфертів,
прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку країни,
області та району на ці періоди.
Фінансове управління райдержадміністрації, управління
економіки та розвитку інфраструктури районної
державної адміністрації
Жовтень-листопад 2011 року
2. Довести до головних розпорядників коштів районного бюджету граничні обсяги
видатків загального фонду районного бюджету на 2012 рік, орієнтовні обсяги надходжень
до спеціального фонду, виходячи з прогнозу фінансових ресурсів, разом з документами,
необхідними для складання бюджетних запитів на 2012 рік, та індикативні прогнозні
показники для розрахунку прогнозу видатків районного бюджету на 2013-2014 роки.
Фінансове управління райдержадміністрації
До 20 жовтня 2011 року
3. Розробити плани діяльності на 2012 та наступні два бюджетні періоди (включаючи
заходи щодо реалізації інвестиційних програм (проектів)), на їх підставі організувати
роботу з розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня із складання бюджетних
запитів на 2012 рік та подати фінансовому управлінню райдержадміністрації бюджетні
запити згідно з установленими вимогами.
Передбачати під час складання бюджетних запитів в межах граничних обсягів видатків
загального фонду районного бюджету на 2012 рік та орієнтовних обсягів надходжень до
спеціального фонду кошти на проведення заходів відповідно до прийнятих районних
програм.
Головні розпорядники коштів районного бюджету
У двотижневий термін після доведення фінансовим
управлінням райдержадміністрації граничних обсягів
видатків
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4. Підготувати узгоджені пропозиції щодо переліку об’єктів і заходів, фінансування
яких передбачається здійснювати у 2012 році за рахунок субвенцій з державного бюджету,
цільових загальнодержавних бюджетних програм інвестиційного спрямування.
Структурні підрозділи райдержадміністрації, сільські,
селищні ради
До 25 листопада 2011 року
5. Надати фінансовому управлінню райдержадміністрації узгоджені пропозиції щодо:
переліку об’єктів, видатки на будівництво (реконструкцію) і придбання яких
передбачається здійснювати за рахунок бюджету розвитку районного бюджету, та обсягів
їх фінансування на 2012 рік;
Управління економіки та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації, відділ регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації
До 21 листопада 2011 року
переліку об’єктів, фінансування яких передбачається здійснювати за рахунок коштів
спеціального фонду районного бюджету, що надходять від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, та обсягів їх фінансування на
2012 рік;
Управління агропромислового розвитку районної
державної адміністрації, відділ Держкомзему у
Голованівському районі
До 15 листопада 2011 року
переліку природоохоронних об’єктів і заходів, фінансування яких передбачається
здійснювати за рахунок коштів районного фонду охорони навколишнього природного
середовища, та обсягів їх фінансування на 2012 рік;
Управління економіки та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації, державне управління охорони
навколишнього
природного
середовища
в
Кіровоградській області
До 15 листопада 2011 року
напрямків використання коштів та обсягів фінансування робіт, пов’язаних із
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, які
передбачається здійснювати за рахунок коштів спеціального фонду районного бюджету у
2012 році, у розрізі сіл та селищ;
Управління економіки та розвитку інфраструктури
районної державної адміністрації, філія «Голованівський
райавтодор»

До 15 листопада 2011 року
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6. Для обрахунку обсягу доходів бюджету району на 2012 рік подати фінансовому
управлінню райдержадміністрації прогнозні дані на 2012 рік щодо:
сум фонду оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства
та малих підприємств реального сектору економіки району;
Управління економіки та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації
До 1 листопада 2011 року
обсягів надходжень плати за землю, у тому числі орендної плати;
Відділ Держкомзему у Голованівському
Голованівське відділення Гайворонської МДПІ

районі,

До 1 листопада 2011 року
надходжень збору за спеціальне використання лісових ресурсів районного значення;
Голованівське відділення Гайворонської МДПІ
До 1 листопада 2011 року
плата за використання інших природних ресурсів;
Голованівське відділення Гайворонської МДПІ
До 1 листопада 2011 року
надходжень до спеціального фонду бюджету району коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
Відділ Держкомзему у Голованівському районі
До 1 листопада 2011 року
надходжень до спеціального фонду бюджету району коштів від продажу земель
несільськогосподарського призначення;
Голованівське відділення Гайворонської МДПІ
До 1 листопада 2011 року
плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності ( в розрізі
територій району);
Державний реєстратор юридичного відділу апарату
райдержадміністрації
До 1 листопада 2011 року
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7. Здійснити прогнозні розрахунки на 2012 рік щодо:
прибутку підприємств комунальної власності району;
Голованівське відділення Гайворонської МДПІ
До 15 листопада 2011 року
частини прибутку (доходу) суб’єктів господарювання, що належать до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ району, або у статутних фондах яких є частка
такої власності (у розрізі підприємств);
Голованівське відділення Гайворонської МДПІ
До 1 листопада 2011 року
сум надходжень від відчуження майна, що належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ району (у розрізі об’єктів).
Районна, сільські, селищні ради
До 1 листопада 2011 року
8. Для підготовки пояснювальної записки та інших матеріалів до проекту рішення
районної ради про районний бюджет на 2012 рік подати фінансовому управлінню
райдержадміністрації:
показники прогнозних надходжень доходів на 2012 рік до державного і місцевого
бюджетів за територіями району та основними видами доходів;
прогнозні показники на 2013-2014 роки за основними видами доходів до бюджетів усіх
рівнів;
Голованівське відділення Голованіської МДПІ
До 15 листопада 2011 року
інформацію про стан соціально-економічного розвитку району в цілому та у розрізі
адміністративно-територіальних одиниць у 2011 році і прогноз розвитку на 2012 рік та
2013-2014 роки;
Управління економіки та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації
До 25 листопада 2011 року
перелік інвестиційних програм (проектів) на 2012 рік та 2013-2014 роки;
Управління економіки та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації
До 25 листопада 2011 року
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показники видатків районного бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для
завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови, якщо
реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;
Головні розпорядники коштів районного бюджету
До 25 листопада 2011 року
пояснення до проекту районного бюджету в частині видатків та кредитування
(подаються до постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів свої діяльності,
власності, ефективного використання майна, приватизації та соціально-економічного
розвитку).
Головні розпорядники коштів районного бюджету
У терміни, визначені постійною комісією районної ради
з питань бюджету, фінансів свої діяльності, власності,
ефективного використання майна, приватизації та
соціально-економічного розвитку
9. Забезпечити формування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та
одержувачів коштів на 2012 рік відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України
від 14 травня 2010 року № 263 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та
надання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до
неї».
Структурні підрозділи райдержадміністрації
До 1 грудня 2011 року
10. Підготувати проект районного бюджету на 2012 рік та усі необхідні матеріали, що
додаються до нього згідно зі статтею 76 Бюджетного кодексу України, для подання на
розгляд постійних комісій районної ради та на затвердження обласній раді.
Фінансове управління райдержадміністрації
У терміни, визначені районною радою

______________________________

