від 15 серпня 2013 року

№ 234-р
смт Голованівськ

Про роботу управління Державної казначейської
служби України у Голованівському районі
Кіровоградської області за І півріччя 2013 року
За шість місяців 2013 року до зведеного бюджету Голованівського району
надійшло податків, зборів та інших платежів – 64608569,83 грн., у тому числі
до державного бюджету 6279739,17 грн., до місцевого бюджету
58328830,66 грн., що становить відповідно 100,3 та 103,9 відсотків до планових
показників.
За січень-червень 2013 року до загального фонду місцевого бюджету
Голованівського району без міжбюджетних трансфертів з державного бюджету
надійшло 16541,9 тис. грн., що становить 106 відсотків від планових показників
у сумі 16449,9 тис. грн.
За звітний період управлінням Державної казначейської служби України
у Голованівському районі опрацьовано 139 висновків органів стягнення про
повернення податків та зборів на загальну суму 260635,00 грн.
Для недопущення затримки виплати заробітної плати, оплати
енергоносіїв та інших захищених соціальних напрямків управлінням з Єдиного
казначейського рахунку за шість місяців поточного року надано
9 короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів
Голованівському районному бюджету на загальну суму 13288066 грн.
Заборгованість за непогашеними позичками станом на 01 липня 2013 року
складає 5034149,19 грн.
Загальна сума касових видатків по місцевих бюджетах району за
I півріччя складає – 67148873 грн., з них: по загальному фонду – 63614669 грн.,
по спеціальному фонду – 3534204 грн.
За І півріччя поточного року з державного бюджету України для
Голованівського району виділено кошти по семи видах субвенцій в сумі
14532580 грн.
Виконання повноважень органами Державної казначейської служби
Кіровоградської області у січні-червні 2013 року забезпечувалось відповідно до
вимог законодавчих та нормативних документів щодо казначейського
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обслуговування бюджетів усіх рівнів. На підставі наданих розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів підтвердних і розрахунково-платіжних
документів здійснювався контроль за правомірністю взяття бюджетних
зобов’язань, дотриманням вимог чинного законодавства щодо обмежень при
використанні бюджетних коштів та наявністю підстав для проведення платежів.
Результати перевірки поданих звітів про виконання державного та
місцевих бюджетів за І півріччя 2013 року свідчать, що якість складання
звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів залишається на
низькому рівні. Зокрема, десяти розпорядникам коштів місцевого бюджету
квартальна фінансова та бюджетна звітність за І півріччя 2013 року була
повернена на доопрацювання, три розпорядники отримали попередження про
неналежне виконання бюджетного законодавства щодо подання квартальної
фінансової та бюджетної звітності станом на 01 липня 2013 року.
Також, слід вказати на низький кваліфікаційний рівень головних
бухгалтерів та спеціалістів, на яких покладено виконання обов’язків
бухгалтерської служби бюджетних установ. Так, 12 бухгалтерів бюджетних
установ не мають освіти відповідного професійного спрямування, в семи
бюджетних установах працюють спеціалісти, на яких покладено виконання
обов’язків бухгалтера по трудовій угоді.
Проаналізувавши заборгованість державного та місцевих бюджетів, яка
склалася станом на 01 липня 2013 року по установах, які утримуються за
рахунок бюджетних коштів виявлено наступне.
Дебіторська заборгованість бюджетних установ загального та
спеціального фондів відсутня.
Станом на 01 липня 2013 року кредиторська заборгованість загального
фонду державного бюджету склала 370491,88 грн., в тому числі за захищеними
видатками – 34421,98 грн.
Станом на 01 липня 2013 року кредиторська заборгованість спеціального
фонду державного бюджету складає 82392,81 грн., з неї 57000,00 грн. за КПКВ
2801540 «Державна підтримка у галузі тваринництва» дотація на
відшкодування за молодняк сільськогосподарських тварин. На даний час дана
кредиторська заборгованість погашена.
Станом на 01 липня 2013 року кредиторська заборгованість загального
фонду місцевого бюджету склала 3710617,65 грн., в тому числі прострочена –
1804357,22 грн.
Кредиторська заборгованість за захищеними видатками складає
2630625,89 грн. Заборгованість з виплати заробітної плати та нарахувань на неї
на даний час погашена за рахунок позики, отриманої з Єдиного казначейського
рахунку для покриття тимчасових касових розривів.
Прострочена кредиторська заборгованість наявна лише по КЕКВ 2730
«Інші виплати населенню» – 1095977,99 грн. Кредиторська заборгованість за
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незахищеними видатками складає – 1079991,76 грн., із них прострочена –
708379,23 грн.
Станом на 01 липня 2013 року кредиторська заборгованість спеціального
фонду місцевого бюджету складає 1275209,92 грн. Прострочена кредиторська
заборгованість – 537324,23 грн.
Станом на 01 липня 2013 року в управлінні Державної казначейської
служби України у Голованівському районі обліковується прострочена
заборгованість перед державним бюджетом за фінансовою допомогою,
наданою за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на суму
7753,30 грн., із них: заборгованість, яка обліковується за діючими боржниками,
4852,30 грн. СВК «Мрія»; заборгованість, яка обліковується за
боржниками визнаних у встановленому порядку банкрутами, 2900,00грн. за
СТОВ «Ємилівка».
Сума простроченої заборгованості перед державним бюджетом за
бюджетними позичками, наданими на закупівлю сільськогосподарської
продукції за держконтрактом у 1994-1997 роках, обліковується 17271,00 грн. за
діючим підприємством Голованівське ХПП.
Управління Державного казначейства у Голованівському районі
Кіровоградської області під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з місцевою держадміністрацією та органами місцевого
самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
З метою покращення роботи управління Державного казначейства у
Голованівському районі Кіровоградської області, відповідно до рішення колегії
районної державної адміністрації від 02 серпня 2013 року № 19:
1. Управлінню Державної казначейської служби України у
Голованівському районі Кіровоградської області:
посилити контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу
вимог законодавчих та нормативно-правових актів, які регламентують
бюджетний процес в Україні;
забезпечити
виконання
вимог
чинного
законодавства
щодо
казначейського обслуговування бюджетів за видатками в умовах обмеженого
фінансового ресурсу;
проводити зарахування платежів до бюджетів усіх рівнів та їх
розмежування відповідно до вимог чинного законодавства;
забезпечити проведення видатків з державного та місцевих бюджетів
відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, законів, постанов, наказів з
фінансово-бюджетних питань;
вжити заходів щодо максимального скорочення заборгованості станом на
01 липня 2013 року;
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суворо вказати керівнику управління Державної казначейської служби
України у Голованівському районі Кіровоградської області на дотримання
працівниками управління Загальних правил поведінки державного службовця,
затверджених Наказом Головного управління державної служби України від
04 серпня 2010 року № 214, зокрема згідно з пунктом 2.4. Загальних правил
поведінки державного службовця «Державний службовець повинен сумлінно
виконувати свої посадові обов’язки, дотримуватись високої культури
спілкування, шанобливо ставитись до громадян, керівників і співробітників,
інших осіб, з якими у нього виникають відносини під час виконання своїх
посадових обов’язків. Державний службовець зобов’язаний не допускати дій і
вчинків, які можуть зашкодити інтересам суспільства та держави чи негативно
вплинути на його репутацію.»;
організувати проведення семінар-нарад для бухгалтерів розпорядників і
одержувачів бюджетних коштів з питань правильності оформлення
бухгалтерських документів, річних та квартальних звітів;
налагодити тісну співпрацю з усіма учасниками бюджетного процесу;
питання про результати проведеної роботи винести на розгляд колегії на
початку 2014 року.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

