УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 1 » квітня 2011 року

№ 245-р
смт Голованівськ

Про
стан
фінансово-бюджетної
дисципліни в Голованівському районі за
2010-2011 роки
Відповідно до доручення заступника голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 9 березня 2011 року № 27-77/5 та розпорядження голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації від 1 грудня 2010 року № 1065-р:
1. Затвердити план заходів із зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни та
відшкодування встановлених контрольними заходами фінансово-бюджетних порушень за
2010-2011 роки згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 1 » квітня 2011 року № 245-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
із зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни та відшкодування встановлених
контрольними заходами фінансово-бюджетних порушень за 2010-2011 роки
№
п/п

Зміст заходу

1
1.

2
Удосконалення системи внутрішнього
контролю та посилення відповідальності
за витрачанням бюджетних коштів
головними
розпорядниками
та
розпорядниками бюджетних коштів
нижчого рівня

2.

Проведення головними розпорядниками
бюджетних
коштів
постійного
моніторингу
результатів
виконання
функціональних
повноважень
та
місцевих програм з метою прийняття
управлінських
рішень,
посилення
фінансового контролю за дотриманням
бюджетного законодавства на усіх стадіях
бюджетного процесу
Суворе дотримання вимог чинного
законодавства про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти

Забезпечення
цільового та
ефективного
використання
фінансових і
матеріальних
ресурсів

Установити, що підставою для розгляду
питання про відповідність займаній
посаді
керівників
структурних
підрозділів
районної
державної
адміністрації, керівників бюджетних
установ або розірвання контрактів з
керівниками суб’єктів господарювання є
недоотримання ними фінансового
та
бюджетного законодавства, а також
незабезпечення виконання в установлені
строки
законних
вимог
органів
контрольно-ревізійного відділу у районі

Забезпечення
ефективного
керівництва

3.

4.

Обґрунтування
необхідності
заходу
3
Забезпечення
цільового та
ефективного
використання
фінансових і
матеріальних
ресурсів

Забезпечення
ефективного
використання
фінансових
ресурсів

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

4
Головні
розпорядники
коштів та
розпорядники
бюджетних
коштів нижчого
рівня державного
та місцевих
бюджетів
Головні
розпорядники
коштів
державного та
місцевих
бюджетів

5
Постійно

Головні
розпорядники
коштів та
розпорядники
бюджетних
коштів нижчого
рівня державного
та місцевих
бюджетів
Районна
державна
адміністрація,
контрольноревізійний відділ
у
Голованівському
районі

Постійно

Постійно

За
необхідністю

2
1
5.

6.

7.

8.

2
У випадках, передбачених чинним
законодавством,
надати
місцевим
органам виконавчої влади пропозиції
щодо розгляду питання про відповідність
керівників займаним посадам
Розгляд на засіданнях колегій, на сесіях
результатів
контрольно-ревізійної
роботи,
проведеної
контрольноревізійним відділом в 2010-2011 роках, та
прийняття відповідних розпорядчих
документів, спрямованих на усунення
виявлених фінансових порушень та
недопущення їх в майбутньому
Відшкодування незаконно та не за
цільовим
призначенням витрачених
бюджетних ресурсів і усунення інших
порушень фінансової дисципліни на
підприємствах,
в
установах
і
організаціях, що входять до сфери їх
управління

Забезпечити безумовне перерахування в
повному обсязі до відповідних бюджетів
обов’язкових платежів

3
Забезпечення
ефективного
керівництва
Усунення
виявлених
фінансових
порушень та
недопущення
їх в
майбутньому
Усунення
виявлених
фінансових
порушень та
недопущення
їх в
майбутньому

Забезпечення
виконання
доходної
частини
бюджету
району не
менше
затверджених
сум

4
Контрольноревізійний відділ
у
Голованівському
районі
За поданням
контрольноревізійного
відділу у
Голованівському
районі
Головні
розпорядники
бюджетних
коштів та
розпорядники
бюджетних
коштів нижчого
рівня державного
та місцевих
бюджетів
Платники
податків

______________________________

5
За
необхідністю

За
необхідністю

За
результатами
перевірок
контрольноревізійної
служби

Постійно

