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КОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від О/
м. Костянтинівка

Про Заходи щодо організації
виконання рішення районної ради
від 22 грудня 2017 року № VII/ 21-359
„Про районний бюджет на 2018 рік”
Для забезпечення виконання районного бюджету на 2018 рік, затвердженого
рішенням районної ради від 22 грудня 2017 року № УІІ/21-395, керуючись
статтями 18, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та
розпорядженням голови облдержадміністрації, керівником обласної військовоцивільної адміністрації від 09 січня 2018 року № 4/5-18 „Про Заходи щодо
організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17
„Про обласний бюджет на 2018 рік”” :
1. Затвердити Заходи щодо організації виконання рішення районної ради
від 22 грудня 2017 року № УІІ/21-359 „Про районний бюджет на 2018 рік”
(додаються).
©

2. Начальникам галузевих управлінь і відділів райдержадміністрації
забезпечити виконання заходів, затверджених цим розпорядженням.
3. Визначити, що питання додаткового виділення коштів з районного
бюджету протягом 2018 року розглядаються за пропозиціями галузевих управлінь
і відділів райдержадміністрації, погодженими із першим заступником голови
райдержадміністрації та заступником голови райдержадміністрації, який
координує роботу за відповідним напрямком діяльності.
4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Дудкіна) надати
райдержадміністрації інформацію про виконання даного розпорядження до
05 січня 2019 року.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови райдержадміністрації Ісакова О.І.

Голова райдержадміністрації

Н.М.Виниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
ОУиюгио'і'О
2018 №
ЗАХОДИ
щодо організації виконання рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № УІІ/21-395 “Про районний бюджет на 2018 рік ”
№
' з/п

1
1.

2.

3.

4.

5

6

7

Зм іст заходів

В иконавці

2

3

Підготувати пропозиції до помісячного розпису доходів районного бюджету на 2018
рік по видах платежів (кодах бюджетної класифікації доходів) та видатків за їх
програмною класифікацією

Довести головним розпорядникам коштів районного бюджету лімітні довідки про
бюджетні асигнування за програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів (далі - ПКВКМБ)
•
Підготувати та надати фінансовому управлінню райдержадміністрації уточнені
проекти зведених кошторисів та проектів зведених планів асигнувань загального та
спеціального фондів (у розрізі затверджених бюджетних програм)
Підготувати та затвердити розпис районного бюджету відповідно до наказу
Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження
документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 ( із змінами)
На підставі витягів із затвердженого річного розпису асигнувань районного бюджету
та помісячного розпису асигнувань районного бюджету затвердити кошториси,
плани асигнувань розпорядникам та плани використання бюджетних коштів
одержувачам коштів районного бюджету
Під час складання кошторисів додержуватися режиму економії, не допускати
включення до кошторисів асигнувань, не обумовлених характером діяльності
установи, та не допускати включення в кошторисах сум, не підтверджених
розрахунками та економічними обґрунтуваннями
Розробити паспорти бюджетних програм за ПКВКМБ відповідно до наказу
Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження
кладових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із

Фінансове управління
райдержадміністрації

Фінансове управління
райдержадміністрації
Головні розпорядники коштів
районного бюджету

Фінансове управління
райдержадміністрації

Терм ін
виконання
4
У місячний строк після
прийняття рішення
районної ради «Про
районний бюджет на 2018
рік»
Відповідно до строків,
встановлених
законодавством
У строк, визначений у
лімітних довідках
бюджету
У місячний строк після
прийняття рішення
районної ради «Про
районний бюджет на 2018
рік»

Головні розпорядники коштів
районного бюджету

Протягом 30 календарних
днів після затвердження
розпису

Головні розпорядники коштів
районного бюджету

Протягом
2018 року

*

Головні розпорядники коштів
районного бюджету

Протягом ЗО днів після
набрання чинності
рішення райради «Про

2
№
з/п
1

8

9

Зм іст заходів

В иконавці

2
змінами та подати їх фінансовому управлінню райдержадміністрації разом з
проектами наказів про їх затвердження
Затвердити спільними наказами відповідних головних розпорядників коштів
районного бюджету та фінансового управління райдержадміністрації паспорти
бюджетних програм за ПКВКМБ відповідно до наказу Міністерства фінансів
України від 20 вересня 2018 року № 793 «Про затвердження складових програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами)

3

Забезпечити контроль за взяттям розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів бюджетних зобов’язань в межах бюджетних призначень, встановлених їм на
2018 рік, і витрачанням ними бюджетних коштів, враховуючи необхідність
виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами
Державної казначейської служби України

10

Забезпечити збереження оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету
у встановленому розмірі на кінець бюджетного періоду

11

Підготувати за погодженням із першим заступником голови райдержадміністрації та
надати фінансовому управлінню райдержадміністрації перелік програм за
відповідними КПКВКМБ, по яких необхідно затвердити напрямки (заходи)
використання коштів районного бюджету, у тому числі тих, які включені до проекту
Програми економічного і соціального розвитку Костянтинівського району на 2018
рік і фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році, та
фінансувалися по відповідних розділах Програми економічного і соціального
розвитку Костянтинівського району на 2018 рік. До переліку бюджетних програм
необхідно надати обґрунтовані пропозиції щодо проведення заходів із залученням
коштів обласного бюджету.
Забезпечити відповідно до законодавства здійснення постійного контролю за
правильністю та своєчасністю надходження до районного бюджету податків, зборів
платежів та інших доходів бюджету згідно з переліком кодів бюджетної класифікації
в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 106 «Деякі
питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» (із
змінами), а також ведення обліку таких платежів у розрізі платників з метою
забезпечення повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного
та місцевих бюджетів

12

Головні розпорядники коштів
фінансове управління
райдержадміністрації

Головні розпорядники коштів

Фінансове управління
райдержадміністрації

Головні розпорядники коштів

Костянтинівська ОДПІГФУ ДФС у
Донецькій області

Термін
виконання
4
районний бюджет на 2018
рік»
Не пізніше 45 днів після
набрання чинності
рішення райради «Про
районний бюджет на 2018
рік»

Протягом
2018 року

На кінець
2018 року

До 09 лютого2018 року по
бюджетних програмах,
затверджених в районному
бюджеті на 2018 р ік , у
разі внесення змін до
районного бюджету —у
двотижневий термін

Протягом
2018 року

з
№
з/п
1
*
13

14

15

16

17

Зм іст заходів

В иконавці

2

3

Термін
виконання
4

Головні розпорядники коштів

Протягом
2018 року

Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення
розрахунків за електричну та теплову енергію водопостачання, водовідведення,
природний газ та послуги зв»язку, які споживаються бюджетними установами
Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної
бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань
Отримувати відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових
розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків
загального фонду бюджету в межах поточного бюджетного періоду за рахунок
коштів єдиного казначейського розвитку на договірних умовах без нарахування
відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх повернення до кінця
поточного бюджетного періоду
Здійснювати відображення змін до розпису районного бюджету по головних
розпорядниках коштів у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та
доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів,
кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
і відомчої класифікацій, за джерелами доходів і напрямами видатків головних
розпорядників коштів районного бюджету за відповідними кодами
Укладати договори з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України, для здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних
засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з
подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду

Керівник апарату райдержадміністрації
Заходи щодо організації виконання рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № \
фінансовим управлінням райдержадміністрації.
Начальник фінансового управління

Головні розпорядники коштів

Фінансове управління
райдержадміністрації

Фінансове управління
райдержадміністрації

Фінансове управління
райдержадміністрації

Протягом 30 календарних
днів після затвердження
розпису
Протягом
2018 року (за
необхідності)

Протягом
2018 року

Протягом
2018 року

Л.І.Таранік
1-395 “Про районний бюджет на 2018 рік ” підготовлені

Л.Л.Дудкіна

