ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
колегії районної державної адміністрації
від 17 травня 2017 року
Про підсумки виконання бюджету району за І квартал 2017 року
Розглянувши підсумки виконання районного бюджету та бюджету
району за І квартал 2017 року, слід зазначити, що райдержадміністрацією
проводилася робота спрямована на забезпечення виконання місцевих
бюджетів по доходах та видатках, ефективного використання коштів
загального і спеціального фондів бюджету.
До загального фонду бюджету району протягом І кварталу 2017
року надійшло 27974,2 тис. грн.власних доходів, що становить 142,8 % до
плану на відповідний період.
До районного бюджету поступило 13886,2 тис.грн, або 155,4 % до
запланованого показника.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження
до загального фонду бюджету району збільшилися на 11173,3 тис.грн,
темп росту складає 66,5 %.
Забезпечено виконання дохідної частини бюджету 27 місцевими
бюджетами району.
Поряд із зазначеним, виконання окремих сільських бюджетів
забезпечено на рівні, нижчому показника відповідного періоду минулого
року.
Ефективне та економне використання бюджетних коштів протягом І
кварталу 2017 року забезпечило проведення всіх першочергових видатків.
Заслухавши та обговоривши інформацію колегія районної
державної адміністрації ВИРІШИЛА:
1.
Інформацію
начальника
фінансового
управління
райдержадміністрації (Мазур Л.Й.) “Про виконання бюджету району за І
квартал 2017 року” взяти до відома.
2.
Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Мазур Л.Й.),
проводити детальний аналіз стану виконання місцевих бюджетів протягом
2017 року, вивчити причини недовиконання бюджетів по окремих доходах і
видатках, забезпечити бюджетними призначеннями видатків на заробітну
плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв, інших захищених статей
видатків.
3. Бершадському відділенню Гайсинської об’єднаної державної
податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області,
фінансовому управлінню районної державної адміністрації, міському та
сільським головам району:
3.1. Активізувати роботу по розширенню бази оподаткування та
збільшення ставок оподаткування, виходячи із змін чинного законодавства
України, зокрема, шляхом забезпечення організації роботи по залученню
об’єктів до оподаткування податком на майно (включаючи податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плату за землю) .
3.2 Забезпечити надходження податку на доходи фізичних осіб
найманих працівників відповідно фонду оплати праці штатних працівників.

3.3 Забезпечити повну збалансованість місцевих бюджетів за
делегованими державними повноваженнями шляхом реального визначення
прогнозного обсягу доходів та видатків місцевих бюджетів. Вжити заходів по
виправленню недоліків у помісячних розписах місцевих бюджетів по
доходах і видатках.
4. Керівникам бюджетних установ районного підпорядкування,
міському, сільським головам району :
4.1. Продовжити роботу щодо упорядкування та оптимізації мережі,
штатів та контингентів бюджетних закладів, що фінансуються з місцевих
бюджетів та інших заходів, спрямованих на підвищення ефективності
використання бюджетних коштів, надання медичних, освітніх, соціальних,
культурних та інших послуг закладами соціально-культурної сфери.
4.2. Здійснювати жорсткий контроль за цільовим та ефективним
використанням коштів освітньої, медичної субвенцій та додаткової дотації з
державного бюджету .
4.3. Встановити постійний контроль за наявністю залишків на
реєстраційних рахунках місцевого бюджету. Не допускати відволікання
бюджетних коштів у дебіторську заборгованість.
4.4.Активізувати роботу з оптимізації мережі закладів бюджетної сфери, не допускати росту штатної чисельності працівників.
5. Доручити фінансовому управлінню райдержадміністрації (Мазур
Л.Й.) на основі матеріалів колегії та з урахуванням обговорення, у тижневий
термін підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації з
розглянутого питання.
6. Відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності і
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (Іванченко Г.М.)
висвітлити в районній газеті "Бершадський край" та на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації матеріали засідання колегії.
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