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КОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від
м. Костянтинівка

Про виконання бюджету
району за 2017 рік
До зведеного бюджету району за 2017 рік з урахуванням трансфертів з
державного бюджету надійшло 172862,5 тис. грн. доходів, що становить 105,9 % до
уточнених річних призначень.
Доходи загального і спеціального фондів місцевих бюджетів (без трансфертів з
державного бюджету) за 2017 рік склали 42860,2 тис.грн. або 137,4 % до
затверджених річних призначень.
Надходження закріплених та власних доходів загального фонду бюджету
району склали 36126,2 тис. грн. або 120,6% до затверджених показників на
2017 рік. У порівнянні з 2016 роком надходження зазначених доходів збільшились на
9791.3 тис.грн. або на 37,2%. З державного бюджету до загального фонду бюджету
району надійшло міжбюджетних трансфертів на суму 130002,2 тис. грн., у тому числі:
базової дотації - 2011,8 тис.грн., додаткової дотації з державного бюджету 13262.1 тис.грн., субвенцій на виконання програм соціального захисту населення 72144.1 тис.грн., освітньої субвенції - 34748,4 тис.грн., медичної субвенції 7523.3 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 290.3 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 22,2 тис.грн.
З бюджету Іллінівської сільської ради до загального фонду бюджету району
надійшло міжбюджетних трансфертів на суму 13209,5 тис. грн.
З бюджетів сільських рад до загального фонду бюджету району надійшло
міжбюджетних трансфертів на суму 4118,9 тис. грн.
Доходи спеціального фонду бюджету району склали 6734,0 тис.грн. або в
5,4 разів більше затверджених показників на 2017 рік.
Надходження закріплених та власних доходів загального фонду до районного
бюджету склали 134,3% до річного плану, до зведеного сільського бюджету 111,7%.
3 11 сільських рад виконано планові показники доходної частини бюджету до
уточнених річних призначень 10 сільськими радами. Недовиконання річного плану
склалося по бюджету Віролюбівської сільської ради (0,3%) або 1,9 тис.грн.
Основними джерелами формування загального фонду бюджету району є
податок з доходів фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок, питома вага яких в
його обсязі складає 43,2%, 31,2%, 17,6% відповідно. За 2017 рік до бюджету

Костянтинівського району мобілізовано 15594,4 тис.грн. податку з доходів
фізичних осіб, або 134,9% до затвердженого плану на 2017 рік, що на 6733,6 тис. грн.
або на 76,0% більше аналогічного періоду 2016 року, плати за землю в сумі 11270,5
тис.грн., або 107,7% до затвердженого річного плану, що на 926,4 тис.грн. або на
9,0% більше аналогічного періоду 2016 року, єдиного податку - 6344,4 тис.грн. або
122,9% до затвердженого річного плану, що на 1103,6 тис.грн. або 21,1% більше
аналогічного періоду 2016 року.
Видаткова частина загального фонду бюджету Костянтинівського району
за 2017 рік виконана у сумі 171125,8 тис.грн. або на 94,6% до уточненого річного
плану. По спеціальному фонду виконання складає 12314,4 тис. грн. або 69,4 % до
уточненого річного плану.
Пріоритетним напрямком фінансування залишається соціально-культурна
сфера, обсяг якої складає 91,6 % у загальному обсязі видатків.
Протягом 2017 року кошти районного і сільських бюджетів спрямовувалися,
насамперед, на захищені статті видатків. Питома вага цих видатків у загальному
обсязі фінансування складає 88,8 %.
Враховуючи
вищевикладене
та
на
виконання
рішення
колегії
райдержадміністрації від 21 лютого 2018 року:
1. Рекомендувати сільським головам:
1) систематично здійснювати аналіз:
стану виконання дохідної частини сільських бюджетів з пошуком збільшення
резервів надходжень до бюджетів усіх рівнів;
тенденцій щодо наповнення дохідної частини та вишукати додаткові джерела
надходжень до бюджету, звернувши особливу увагу на необхідність активізації
роботи із збільшення надходжень плати за землю та орендної плати за земельні
ділянки державної та комунальної власності;
2) організувати постійну взаємодію з об’єднаною державною податковою
інспекцією з метою забезпечення виконання у поточному році доходної частини
місцевих бюджетів у затверджених обсягах;
3) спрямувати для фінансування видатків на заробітну плату працівникам
бюджетних установ, а також інших соціально захищених видатків всі наявні
фінансові ресурси, а в разі недостатності - залучати кошти єдиного казначейського
рахунку;
4)продовжити роботу щодо аналізу бюджетної забезпеченості діючої мережі
установ та закладів, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів в межах
наявного фінансового ресурсу, з урахуванням динаміки демографічних показників.
2. Рекомендувати сільським головам та керівникам бюджетних установ:
1)
здійснювати виплати стимулюючого характеру працівникам бюджетних
установ виключно за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами
обов’язкових виплат із заробітної плати, видатків на проведення розрахунків за
комунальні послуги та енергоносіїв відповідно до вимог бюджетного законодавства
та фінансування не першочергових видатків і видатків капітального характеру (за

з

рахунок спрямування коштів загального фонду)
за
умови
стовідсоткового
забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ
відповідно до встановлених законодавством умов та розміру мінімальної заробітної
плати.
2) не допускаючи необґрунтованого зростання дебіторської заборгованості
бюджетних установ та здійснити заходи щодо недопущення її зростання, у тому числі
простроченої;
3) продовжити роботу по запобіганню кредиторської заборгованості по
бюджетним установам та недопущення виникнення простроченої кредиторської
заборгованості;
4) взяти під особистий контроль стан використання коштів субвенції з
обласного, державного та районного бюджетів.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Дудкіна) проводити
відстеження надходжень до бюджету з метою своєчасного реагування і вжиття
заходів по виконанню доходної частини бюджету і зменшенню податкового боргу.
4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Дудкіна) надати
райдержадміністрації інформацію про виконання розпорядження до 13 квітня
2018 року.
5. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на фінансове
управління райдержадміністрації (Дудкіна), контроль залишаю за собою.

Голова райдержадміністрації

