ЗВІТ
«Про організацію матеріально-технічного забезпечення роботи
апарату райдержадміністрації за 2017 рік»
Відділ фінансово-господарського забезпечення є структурним підрозділом
апарату районної державної адміністрації, створений розпорядженням голови
райдержадміністрації для забезпечення фінансово-господарської діяльності
апарату райдержадміністрації, її відділів та управлінь.
Відділ фінансово-господарського забезпечення разом з управліннями,
відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації готує
проекти документів щодо чисельності, стуктури і фонду оплати праці
працівників райдержадміністрації.
Веде облік забезпечення управлінь, відділів, інших структурних
підрозділів приміщенням, транспортними засобами, відповідним обладнанням
та вносить пропозиції з цих питань на розгляд голови райдержадміністрації.
Опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації і
відносяться до компетентності відділу, а також здійснює підготовку проектів
розпоряджень голови та керівника апарату райдержадміністрації.
В установленому порядку веде контроль за матеріально-технічним
забезпеченням виборів і референдумів.
Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку
господарських операції, надання оперативної інформації, складання
бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни.
Здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю
оформлення документів; використання фонду оплати праці; дотримання
фінансової дисципліни; правильністю нарахування та перерахування податків
до Державного бюджету та інших платежів; дотримання встановлених правил
проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей,
основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань.
Веде оперативний облік господарської діяльності райдержадміністрації:
- здійснює банківські операції,
- нараховує та виплачує зарплату,
- здійснює облік основних засобів, малоцінного інвентаря,паливномастильних матеріалів,запасних частин та інших господарських
матеріалів,
- веде облік розрахунків з організаціями та підприємствами, розрахунків з
підзвідними особами,
- готує статистичну,бюджетну та фінансову звітність
- видає відповідні довідки.
Відділом фінансово-господарського забезпечення апарату на протязі 2017
року проводиться фінансування відповідно до кошторисних призначень та
плану асигнувань мережі установ та організацій, які отримують кошти з
місцевого бюджету через Бершадську райдержадміністрацію , а саме:
- Комунальної установи «Бернадський РЦПМСД»,

-Бершадської окружної лікарні інтенсивного лікування,
- Бершадського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
- Комунальної організації «Бершадська районна дитячо-юнацька
спортивна школа «Ровесник»,
- Бершадської районної організації ВФСТ«Колос»,
Крім цього з місцевого бюджету райдержадміністрації фінансувалася
районна програма такі районні бюджетні програми:
1. «Програма енергозбереження для населення та об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ) Бернадського району на 2017-2020
роки»(сума бюджетного призначення 100,0 тис. грн.
На протязі 2017 року рішеннями сесій районої ради було виділено
субвенцію з місцевого бюджету до державного на виконання:
1) «Програми забезпечення виконання Бершадською районною державною
адміністрацією повноважень делегованих Бершадською районною радою на
2016-2017 роки» в сумі 90,0 тис.грн, які використані на
- придбання бензину -60,00 тис.грн,
- придбання паперу-15,0 тис.грн.,
- заправку та ремонт картриджів -15,0тис.грн.
2) «Районної програми забезпечення поінформованості населення та
висвітлення діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування в
засобах масової інформації на 2013-2017 роки»в сумі 45,9 тис.грн, які
використанні на
- 5,9 тис.грн.придбання та облаштування флагштога ,
-40,0 тис.грн придбання стаціонарної інформаційної установки «Герої не
вмирають», інформаційного стенду «Україна незалежна держава»,
інформаційний стенд .
3) «Програми розвитку архівної справи у Бершадському районі на 2017-2018
роки»в сумі 38,5 тис.грн., які використанні на
- 30,0 тис.грн.придбання архівних стелажів та інших допоміжних засобів,
- 5,5 тис.грн. придбання копіювальної техніки,
- 3,0 тис.грн. придбання паперу.
4) «Програми забезпечення функціонування та фінансової підтримки Центру
надання адміністративних послуг на 2017-2019 роки» в сумі 370,5 тис.грн, які
використанні на:
- 276,0 тис. грн. здіснення капітального ремонту «Центру надання
адміністративних послуг»,
-20,2 тис.грн. придбання ліцензійного програмного забезпечення, заправку та
ремонт картриджів,
- 47,9 тис.грн.придбання архівних стелажів,
- 3,7 тис.грн придбання факсу
- 15,0 тис.грн.придбання паперу
- 7,7 тис.грн.придбання канцтоварів, конвертів, марок.

5) «Районна програма «Електронна Бершадщина» на 2017-2020 роки-39,9
тис.грн на:
-придбання швидкісного сканера-10,8 тис.грн,
- придбання фото-принтера-18,7 тис.грн
-придбання багатофункціонального пристрою-10,4 тис.грн.
Відділ здійснює фінансову-господарську діяльність, а також контроль за
правильним використанням асигнувань та цільовим призначенням згідно
затвердженого кошторису.Кошторис райдержадміністрації є основним
плановим документом, який визначає обсяг і спрямування коштів для
виконання нею своїх функцій та досягнення цілей,установлених на бюджетний
період до бюджетних призначень(п.2.ст51 Бюджетного кодексу України від
21.06.01 р.№2542-ІІІ).
Визначення обсягу видатків установи на плановий період розпочинається з
формування основних виробничих показників діяльності,які безпосередньо
впливають на розмір видатків за відповідними КЕКВ(кодами економічної
класифікації видатків).По кошторису на поточний рік по КПКВ 7721010
передбачено 7097140 гривень,в т.ч. по апарату -4441,5 тис.гривень. В розрізі
кодів економічної класифікації:
Відділ
фінансово-господарського
забезпечення
апарату
райдержадміністрації забезпечує організацію проведення економічного аналізу
фінансово-господарської діяльності з метою виявлення резервів запобігання
втратам.
З метою економного використання бюджетних коштів,передбачених для
утримання апарату Бершадської районної державної адміністрації, враховуючи
вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016р.№710 «Про
ефективне використання державних коштів» прийнято розпорядженням голови
райдержадміністрації від 24.03.17 №136 «Про заходи щодо економного та
раціонального використання державних коштів, передбачених на утримання
Бершадської райдержадміністрації»,яким затверджені такі заходи:
1.Припинити придбання для Бершадської РДА легкових автомобілів,мобільних
телефонів.
2.Оптимізація здійснення витрат на оплату послуг мобільного зв’язку.
3.Вжити енергозберігаючих заходів та заборонити використовувати
електрообігрівачі.
4.З метою недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості:
- провести інвентаризацію розрахунків з постачальниками;
- не допускати взяття бюджетних зобов’язань,що перевищують бюджетні
призначення.
5. Здійснення нарахування підвищень до посадових окладів, надбавок, доплат,
допомог, винагород, премій, інших заохочувальних виплат працівникам
включно в межах фонду оплати праці, затвердженому в загальному фонді
бюджету.
Начальник відділу фінансовогосподарського забезпечення апарату
райдержадміністрації
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