від 08 жовтня 2018 року

№ 257-р

Про заходи щодо організації роботи
по складанню проектів місцевих
бюджетів району на 2019 рік та
їх прогнозів на 2020-2021 роки
На підставі статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
статей 21, 75, 76 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 27 вересня 2018 року № 703-р «Про заходи щодо
організації роботи по складанню проектів місцевих бюджетів області на
2019 рік та їх прогноз на 2020-2021 роки», з метою забезпечення своєчасного
складання проекту районного бюджету на 2019 рік та його прогнозу на
2020-2021 роки:
1. Структурним підрозділам райдержадміністрації – головним
розпорядникам коштів районного бюджету, рекомендувати сільським та
селищним головам:
1) забезпечити складання проекту районного бюджету та бюджетів сіл,
селищ району на 2019 рік та їх прогнозів на 2020-2021 роки, виходячи з
завдань, ґрунтуючись на положеннях Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, проектом Основних напрямків бюджетної політики на 2019-2021 роки,
схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 червня
2018 року № 315-р, на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів
України, Стратегії реформування системи управління державними фінансами
на 2017-2020 роки, схваленої розпорядження Кабінету Міністрів України від
08 лютого 2017 року № 142-р, основних прогнозних макропоказниках,
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року
№546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України
на 2019-2021 роки», з урахуванням пріоритетів та завдань, передбачених
середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня
2017 року № 275-р, Стратегією розвитку Кіровоградської області на період до
2020 року, прогнозних показників економічного і соціального розвитку
територій на 2019 рік та показників міжбюджетних трансфертів, визначених у
проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»,
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з урахуванням доведених Міністерством фінансів України особливостей
складання проектів місцевих бюджетів;
2) під час формування проектів місцевих бюджетів на 2019 рік, з метою
збалансування їх показників, раціонального та результативного використання
бюджетних коштів, підвищення ефективності управління бюджетними
коштами, якісного надання гарантованих послуг:
забезпечити формування дохідної частини місцевих бюджетів району на
основі реальної податкової бази, тенденцій наповнення бюджетів;
визначити пріоритетні напрями діяльності для забезпечення виконання
своїх основних функцій ( з урахуванням структурних реформ у галузях
економіки та сферах діяльності) та здійснити першочергове їх забезпечення
фінансовими ресурсами;
здійснити 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;
забезпечити неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77
Бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку
потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на
проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, що споживаються
бюджетними установами;
забезпечити спрямування видатків місцевих бюджетів на вирішення
питань енергоефективності та енергозбереження з метою економного та
раціонального витрачання енергетичних ресурсів в бюджетній сфері;
вжити заходи щодо підвищення ефективності використання бюджетних
коштів та діяльності закладів освіти, охорони здоров’я, культури, інших
галузей бюджетної сфери;
забезпечити обґрунтовані розрахунки за кожним кодом економічної
класифікації видатків, відповідність проекту видатків вимогам щодо жорсткого
режиму економії бюджетних коштів, досягнення максимальних результатів при
мінімальних затратах, впорядкування фінансових зобов’язань з реальними
можливостями місцевих бюджетів;
забезпечити дотримання принципу рівних гендерних прав і можливостей
під час формування бюджетних показників;
не допускати включення до проектів місцевих бюджетів на 2019 рік
видатків на нові місцеві програми чи ті, термін дії яких закінчується у
2018 році, у разі їх незатвердження чи непролонгації на 2019 рік органами
місцевого самоврядування в установленому порядку;
підвищити якість та ефективність видатків бюджету розвитку місцевих
бюджетів шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних
інвестиційних проектів та програм, насамперед на продовження та завершення
розпочатих у попередні роки, та на здійснення невідкладних капітальних
видатків бюджетних установ;
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3) врахувати положення абзацу другого пункту 18 розділу VI «Прикінцеві
та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо застосування
програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих
бюджетів, які не мають взаємовідносин з державним бюджетом, починаючи із
проектів таких місцевих бюджетів на 2019 рік.
2. Затвердити план організаційних заходів щодо формування і
затвердження районного бюджету на 2019 рік та складання його прогнозу на
2020-2021 роки (далі – план організаційних заходів) (додається).
3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету та іншим
виконавцям плану організаційних заходів забезпечити його виконання.
4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, сільським, селищним
головам надавати інформації щодо виконання плану організаційних заходів
фінансовому управлінню райдержадміністрації у визначені терміни.
5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити співпрацю з
відповідними органами місцевого самоврядування з питання щодо можливості
залучення в межах чинного законодавства коштів сільських, селищних
бюджетів до районного бюджету у вигляді субвенцій на реалізацію заходів
програм соціально-економічного розвитку району.
6. Рекомендувати Голованівській об’єднаній державній податковій
інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградські
області 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 2019 рік та прогнозних
показників на 2020-2021 роки.
7. Структурним підрозділам районної державної адміністрації,
Голованівській об’єднаній державній податковій інспекції Головного
управління Державної фіскальної служби у Кіровоградські області, сільським,
селищним головам забезпечити постійний аналіз розрахункових показників
проектів бюджетів району, міжбюджетних трансфертів на 2019 рік та надання
фінансовому управлінню райдержадміністрації відповідних пропозицій для
узагальнення.
8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.
Перший заступник голови
районної державної адміністрації

М.КОПІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Голованівської районної
державної адміністрації
від 08 жовтня 2018 року № 257-р
ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
щодо формування і затвердження районного бюджету
на 2019 рік та складання його прогнозу на 2020-2021 роки
№
з/п
1
1.

2.

3.

4.

Зміст заходів
2
Провести попередні розрахунки
показників дохідної та видаткової
частин районного бюджету на
2019 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
Забезпечити відповідно до вимог
бюджетного законодавства розробку
Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту районного
бюджету на 2019 рік та прогнозу
районного бюджету на 2020-2021 роки
та довести їх до головних
розпорядників
Довести до головних розпорядників
коштів районного бюджету граничні
обсяги видатків загального фонду
районного бюджету на 2019 рік,
орієнтовні обсяги надходжень до
спеціального фонду, виходячи з
прогнозу фінансових ресурсів, та
індикативні прогнозні показники для
розрахунку прогнозу видатків
районного бюджету на 2020-2021 роки
У разі необхідності фінансування у
2019 році видатків, які здійснюються
відповідно до затверджених районною
радою програм, термін дії яких
закінчується у 2018 році, вжити заходи
щодо внесення відповідних змін щодо
продовження їх дії або затвердження
нових програм

Термін
виконання
3
Вересеньжовтень
2018 року

Виконавці
4
Фінансове управління,
відділ економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації

До 19 жовтня
2018 року

Фінансове управління
райдержадміністрації

До 19 жовтня
2018 року

Фінансове управління
райдержадміністрації

До
15 листопада
2018 року

Структурні підрозділи
райдержадміністрації

2
1
5.

2
Підготувати узгоджені пропозиції
щодо:
розподілу обсягів субвенцій з
державного бюджету на виконання
державних програм соціального
захисту населення;
обсягів співфінансування з районного
бюджету інвестиційних проектів
(програм), реалізацію яких
передбачається здійснювати у
2019 році за рахунок коштів
державного фонду регіонального
розвитку, відповідних субвенцій з
державного бюджету та цільових
загальнодержавних бюджетних
програм інвестиційного спрямування
(у розрізі об’єктів і заходів)
переліку об’єктів, видатки на
будівництво (реконструкцію) і
придбання яких передбачається
здійснювати за рахунок бюджету
розвитку районного бюджету, та
обсягів їх фінансування на 2019 рік;

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 2019 рік;
переліку природоохоронних об’єктів і
заходів, фінансування яких
передбачається здійснювати за
рахунок коштів районного фонду
охорони навколишнього природного
середовища, та обсягів їх
фінансування на 2019 рік
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 2019 році,
у розрізі сіл та селищ

3
До
09 листопада
2018 року
До
09 листопада
2018 року

До
09 листопада
2018 року

До
09 листопада
2018 року

4
Фінансове управління,
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
Відділ економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації

Відділ економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури, відділ
регіонального розвитку,
містобудування, архітектури
та житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації
Відділ агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
Відділ у Голованівському
районі Головного управління
Держгеокадастру у
Кіровоградській області

До
09 листопада
2018 року

Відділ економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації

До
09 листопада
2018 року

Відділ економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації,
філія «Голованівський
райавтодор» ДП
«Кіровоградський
облавтодор»

3
1
6.

7.

2
Для обрахунку обсягу доходів
бюджету району на 2019 рік подати
фінансовому управлінню
райдержадміністрації прогнозні дані
на 2019 рік щодо:
сум фонду оплати праці найманих
працівників району з урахуванням
суб’єктів господарювання малого
бізнесу

3

4

До 19 жовтня
2018 року

Відділ економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації
Відділ у Голованівському
районі Головного управління
Держгеокадастру у
Кіровоградській області,
Голованівська ОДПІ ГУ
ДФС у області
Голованівська ОДПІ ГУ
ДФС у Кіровоградські
області
Голованівська ОДПІ ГУ
ДФС у області
Відділ у Голованівському
районі Головного управління
Держгеокадастру у
Кіровоградській області

обсягів надходжень плати за землю,
у тому числі орендної плати;

До 19 жовтня
2018 року

надходжень збору за спеціальне
використання лісових ресурсів
районного значення;
плата за використання інших
природних ресурсів;
надходжень до спеціального фонду
бюджету району коштів від
відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва;
надходжень до спеціального фонду
бюджету району коштів від продажу
земель несільськогосподарського
призначення;
плати за державну реєстрацію
суб’єктів підприємницької діяльності
(в розрізі територій району);

До 19 жовтня
2018 року

Здійснити прогнозні розрахунки на
2019 рік щодо:
прибутку підприємств комунальної
власності району;
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);
сум надходжень від відчуження майна,
що належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ
району (у розрізі об’єктів)

До 19 жовтня
2018 року
До 19 жовтня
2018 року

До 19 жовтня
2018 року

Голованівська ОДПІ ГУ
ДФС у Кіровоградські
області

До 19 жовтня
2018 року

Державний реєстратор
відділу економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації

До 19 жовтня
2018 року

Голованівська ОДПІ ГУ
ДФС у Кіровоградські
області
Голованівська ОДПІ ГУ
ДФС у Кіровоградські
області

До 19 жовтня
2018 року

До 19 жовтня
2018 року

Районна рада, виконавчі
комітети сільських,
селищних рад

4
1
8.

9.

10.

2
Для підготовки пояснювальної
записки та інших матеріалів до
проекту рішення районної ради про
районний бюджет на 2019 рік подати
фінансовому управлінню
райдержадміністрації:
показники прогнозних надходжень
доходів на 2019 рік до державного і
місцевого бюджетів за територіями
району та основними видами доходів;
прогнозні показники на 2020-2021
роки за основними видами доходів до
бюджетів усіх рівнів;
інформацію про стан соціальноекономічного розвитку району в
цілому та у розрізі адміністративнотериторіальних одиниць у 2018 році і
прогноз розвитку на 2019 рік та
2020-2021 роки; перелік інвестиційних
програм (проектів) на 2019 рік та
2020-2021 роки;
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;
пояснення до проекту районного
бюджету в частині видатків та
кредитування (подаються до постійної
комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів та інвестицій).

Опрацювати бюджетні запити
головних розпорядників коштів,
організувати проведення нарад з
розгляду бюджетних запитів та
підготувати пропозиції щодо
включення видатків до проекту
районного бюджету на 2018 рік
Підготувати проект розпорядження
голови районної державної
адміністрації про схвалення проекту
районного бюджету на 2019 рік та
прогноз районного бюджету на
2020-2021 роки

3

4

До
02 листопада
2018 року

Голованівська ОДПІ ГУ
ДФС у Кіровоградські
області

До
02 листопада
2018 року

Відділ економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації

До
02 листопада
2018 року

Головні розпорядники
коштів районного бюджету

У терміни,
визначені
постійною
комісією
районної ради
з питань
бюджету,
фінансів та
інвестицій
Листопад
2018 року

Головні розпорядники
коштів районного бюджету

До
30 листопада
2018 року

Фінансове управління
райдержадміністрації

Фінансове управління
райдержадміністрації,
головні розпорядники коштів

5
1
11.

2
Підготувати проект районного
бюджету на 2019 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 районній раді

3
У терміни
визначені
районною
радою

_________________________

4
Фінансове управління
райдержадміністрації

