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Про підведення підсумків виконання
доходної та видаткової частин
районного бюджету, виконання плану
надходжень до бюджетів сільських,
селищних рад за 2014 рік
Виконання бюджету району знаходиться під постійним контролем.
Так, виконання власних та закріплених доходів загального фонду
бюджету району протягом 2014 року виконано на 100,3%, тобто при
затверджених уточнених показниках 40284 тис.грн. фактично надійшло
40405,3 тис.грн. або перевиконання становить 121,3 тис.грн. Серед податків, які
надходять до загального фонду бюджету району, найбільшу питому вагу
займають податок з доходів фізичних осіб та плата за землю, де питома вага
відповідно складає 77,5 та 19,7 відсотків. Із 25 місцевих бюджетів району
станом на 01 січня 2015 року 12 не виконали планові призначення. Дане
відставання допущено по податку з доходів фізичних осіб.
Станом на 01 січня 2015 року прострочена кредиторська заборгованість
склала 540,3 тис.грн. у тому числі по видатках, які фінансуються за рахунок
місцевих бюджетів – 540,3 тис.грн. Кредиторська заборгованість утворилася в
зв’язку з обмеженою можливістю проплат управлінням Державної
казначейської служби України у Голованівському районі Кіровоградської
області в грудні 2014 року. Підсумки роботи по виконанню видаткової частини
місцевих бюджетів району за 2014 рік свідчать про те, що ведеться постійний
контроль за своєчасністю та повнотою проведення видатків на заробітну плату
працівників бюджетної сфери та оплату харчування, медикаментів,
енергоносіїв, проводиться відповідна аналітична робота щодо системного
аналізу звітності розпорядників бюджетних коштів, вживаються заходи щодо
упередження негативних ситуацій з цих питань.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення сплати податків до
бюджету району та відповідно до рішення колегії районної державної
адміністрації від 30 січня 2015 року № 2:
1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації:

2
вживати заходів щодо забезпечення надходжень власних та закріплених
доходів до місцевих бюджетів у розмірах, затверджених відповідними радами;
проводити постійний контроль за своєчасністю та повнотою проведення
першочергових видатків;
слідкувати за проведенням звітності розпорядників бюджетних коштів;
вжити заходи щодо забезпечення цільового використання офіційних
трансфертів з державного бюджету.
2. Рекомендувати сільським, селищним головам, а також звернути увагу
Грузькому, Ємилівському, Клинівському, Крутеньківському, Лебединському,
Липовеньківському, Межирічківському, Молдовському, Перегонівському,
Пушківському, Розкішненському сільським головам:
у подальшому прикладати максимум зусиль щодо виконання доходної
частини та проводити роботу із платниками податків відповідної території
щодо своєчасної сплати ними запланованих сум по податку на доходи фізичних
осіб на 2015 рік;
вжити додаткових заходів спільно з Голованівським
відділенням
Гайворонської ОДПІ та робочою групою по легалізації заробітної плати та
«тіньової зайнятості» щодо проведення аналізу та забезпечення надолуження
відставання по надходженню податку на доходи фізичних осіб на відповідних
територіях;
проаналізувати розміри орендної плати згідно укладених договорів
оренди та проводити у разі необхідності роботу щодо переукладання договорів
оренди земельних ділянок державної власності та земельних ділянок (паїв).
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Артвіх І.О.
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