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Про підведення підсумків виконання доходної
та видаткової частин районного бюджету
за 2017 рік та виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади
виконавчими комітетами сільських, селищних
рад у галузі бюджету та фінансів
У районі забезпечено виконання дохідної та видаткової частин бюджету.
До загального фонду районного бюджету надійшло власних і закріплених
доходів у сумі 62,5 млн. грн. при уточненому плані 59,2 млн. грн., або 105,6%
до запланованих показників. Розпис районного бюджету загального фонду
протягом року уточнено за рахунок збільшення доходної частини на 12,1 млн.
грн. Приріст доходів порівняно з 2016 роком склав 16,5 млн. грн., або 35,9%.
З районного бюджету за 2017 рік проведено видатків на загальну суму
223,1 млн. грн., що складає 93% до запланованого місцевими радами обсягу на
рік. Видатки загального фонду склали 207,8 млн. грн. (95,2%), видатки
спеціального фонду склали 15,3 млн. грн. (73%).
У 2017 році за рахунок коштів загального фонду районного бюджету
проведено видатків на заробітну плату в сумі 99,9 млн. грн., на медикаменти та
харчування – 4,9 млн. грн., на оплату послуг за енергоносії 6,2 млн. грн.
Упродовж останніх років в районі спостерігається позитивна динаміка і
за підсумками року до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло
власних і закріплених доходів у сумі 108,1 млн. грн., або 113,8% до
запланованих місцевими радами показників. Районний бюджет за доходами
виконано на 105,6%.
Приріст доходів порівняно з 2016 роком склав у цілому по району
23,8 млн. грн., або 28,2%.
Не виконано заплановані місцевими радами обсяги власних і закріплених
доходів лише 4 місцеві бюджети.
Протягом звітного року спрацьовано по наповненню бюджету
Голованівською
селищною
радою,
Клинівською,
Капітанською,
Липовеньківською, Розкішненською та Троянською сільськими радами.
Не виконано бюджет до затвердженого плану у частині доходів
загального фонду – Красногірською, Лебединською, Люшнюватською,

Шепилівською сільськими радами, у тому числі: місцеві податки і збори –
Лебединською, Люшнюватською, Шепилівською сільськими радами, плата за
землю – Вербівською, Наливайківською, Перегонівською сільськими радами,
єдиний податок – Лебединською, Люшнюватською, Шепилівською сільськими
радами.
З місцевих бюджетів району за 2017 рік проведено видатків на загальну
суму 223,1 млн. грн., що складає 93% до запланованого місцевими радами
обсягу на рік. Видатки загального фонду склали 268,5 млн. грн. (94,2%),
видатки спеціального фонду склали 21,8 млн. грн. (75%).
У 2017 році за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів
проведено видатків на заробітну плату в сумі 116 тис. грн., на медикаменти та
харчування – 4,9 млн. грн., на оплату послуг за енергоносії – 7,1 млн. грн. На
капітальні видатки у 2017 році використано 21,7 млн. грн., що складає 69,7%
до запланованого (17,7 млн. грн.) місцевими радами на рік.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 23 лютого 2018 року № 3:
1. Рекомендувати сільським та селищним 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 2018 рік;
вжити додаткових заходів спільно з Голованівською об’єднаною
державною податковою інспекцією головного управління Державної фіскальної
служби у Кіровоградській області та робочою групою по легалізації заробітної
плати та «тіньової зайнятості» щодо виплати заробітної плати не нижче рівня
мінімальної заробітної плати;
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);
проводити ефективне та у повному обсязі використання відповідних
коштів спеціальних фондів місцевих бюджетів.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:
вживати заходи щодо забезпечення надходжень доходів до місцевих
бюджетів у розмірах, затверджених відповідними радами;
проводити постійний контроль за своєчасністю та повнотою проведення
першочергових видатків;
вжити заходи щодо забезпечення цільового використання офіційних
трансфертів з державного бюджету.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.
Голова районної
державної адміністрації
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