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Про пiдсуI\{ки виконанЕя бюджету
району за I квартал20|7 року

Виконшrня мiсцевих бюджетiв району здiйснювtlлось вiдповiдно до
статей 46-51,78 Бюджетного кодексу Украiни та рiшення районноi ради вiд
23 грудня 201'6 року М 124 <Про районний бюджет на 2017 piк> зi змiнами.
Податкiв i зборiв до загального та спецiаrrьного фондiв зведеного бюджеry

району надiЙшло в cyMi 94З7,3 тис.грн., що становить t64,5Yo до затверджених
пок€lзникiв звiтного перiоду. Доходiв до загального фо"ду мiсцевих бюджетiв
надiЙшло 75З1,5 тис.|рн., що склttло |35,7Уо до затверджених показникiв.
Порiвняно з минулим роком надходжеЕнrI збiльшилися на 2275,4 тис.rрн.
Прирiст доходiв скJIав 4З,ЗУо.
Iз 16 бюджетiв району не забезпечили виконання затверджених
показникiв по доходах загального фонду 3 бюджети: Березовоба.пкiвський
(97,5Уо), Бузникуватський (57,2%) та Станкуватський (7 |,З%).
Податку на доходи з фiзичних осiб надiйшло 3346,0 тис.црн, або |З5,9Yо.
Темп росry у порiвняннi з I кварталом zаrc року скJIав l83,9Yo або на
|526,t тис.грн. бiльше минулого року.
Мiсцевих податкiв i зборiв отримано З277,8 тис.црн., виконання скJI€lло
|Zt,1Yo, З НИХ:
плати за земJIю надiйшло 1954,1 тис.грн., виконанIuI - 97,8Уо. Темп росту
скJIав 9З,4Уо, тобто на 138,5 тис.грн. менше, нiж у вiдповiдному перiодi
минулого року;
единого податку надiйшло |289,6 тис.црЕ., виконано на 188,6О/о, у тому
числi сдиний сiльськогосподарський податок - 859,9 тис.|рн., викOнаннrI
24з,9оА.

Акцизного податку з реалiзацiТ суб'ектами господарювання роздрiбноТ
торгiвлi пiдакцизних ToBapiB надiйшло 418,5 тис.rрн., або t27,5%o до плаЕу
перiоду. Порiвняно з 201б роком надходження збiльшились у 27,2 разп, або на
89,5 тис.грн. Акцизного податку з реа-гliзацiТ пального надiйшrло 355,9 тис.грн.
Трансфертiв з державного бюджеry надiйшло у cyмi 14885,3 тис.црн., з
них:

2

дотацiй з державного бюджеry - |952,9 тис.грн. (у повному обсязi);

-

|29З2,4 тис.|рн., у тому числi
субвенцiй з державного бюджеry
соцiальних субвенцiй - 6019,б тис.црн., ocBiTHboi субвенцii - 44а4,9 тис.Iрн.,
медичноi - 2507,9 тис.грн.

Доходiв спецiального фо"ду (без урахування трансфертiв

з

iнших

бюджетiв) до зведеного бюджеry району за I квартал надiйшло 1905,8 тис.rрн.
при планi 211,8 тис.|рн.. Перевиконано плановi покzlзники .ра рахунок
надходження коштiв вiд прод€Dку землi у cyMi 1618,6 тис.грн. по Йосипiвськiй
сiльськiй радi.
Протягом звiтного перiоду забезпечено своечасну i в повному обсязi
виIIлату заробiтноТ пIIати працiвникам бюджетних установ та оплату
енергоносiТв i комунальних посJryг. Прострочена кредиторська заборгованiсть
мiсцевих бюджетiв з цих виплат станом на 01 квiтня 20Т7 року вiдсутня.

Кредиторсъка заборгованiсть, строк сплати якоi не настав, скJIадае
3162,4 тис.грн., з них за рахунок субвенцiй з державного бюджеry
3119,0 тис.грн.
По спецizlпьному фонду за звiтний перiод використано коштiв на з€г€шьну
суму |97,5 тис.црн., у ToInIy числi: капiтальнi видатки бюджетних установ
скJIадають З7,2 тис.грн. Кошти фондiв охорони навколишнього природного
середовища не використовув€tлись.

Кошти дорожнiх фондiв використано в cyMi 168,8 тис.грн. при рiчних

планових призначеннях 27 40,0 тис.грн.
З метою забезпеченIut викOнання планових показникiв
свосчасного внесення змiн до бюджетiв, фiн€lнсування захищених
видаткiв з мiсцевих бюджетiв ycix piBHiB у 2017 роцi:

1. Рекомендувати селищному та сiльським головам

в

по

доходах,

i соцiальних

межах своiх

повноваженъ:
1) забезпечити:

виконаннrI доходiв у затверджених мiсцевими радами обсягах,
використання Bcix наявних можливостей з ik збiльшення, недоггущення

зростання податковоi заборгованостi та вжиття заходiв щодо Ti зменшення;
своечасну виплату заробiтноi плати працiвникам бюджетноТ сфери у
с,цроки, встановJIен1 колективними договорами;
дотримання норм законодавства в частинi мiнiмальноi заробiтноТ плати в
бюджетнiй сферi та вжиття Заходiв, спрямованих на пiдвищення рiвня оплати
недогtущення вирiвнюваннrl зарплат
працi, звернувши уваry
неквалiфiкованих i професiйних працiвникiв;
у повному обсязi i своечасне фiнансуваннrt видаткiв по розрахунках за
енергоносii та посJryги зв'язку;

на

2)

з

використання коштiв спецiапьного фонду
(фондiв охорони навколишнього природного середовища та дорожнiх фондiв).
активiзувати роботу

2.

Зобов'язати головних розпорядникiв коштiв районного бюджету

забезпечити:

своечасну виплату заробiтноi плати працiвникам бюджетноi сфери у

строки, встановленi колективними договорами;
дотримання норм законодавства в частинi мiнiмальноi заробiтноi плати в
бюджетнiй сферi та вжиття заходiв, спрямованих Еа пiдвищення рiвня оплати
вирrвнювання зарплат
недопущення
прац1, звернувши уваry
неква-uiфiкованих i професiйних працiвникiв;
повному обсязi своечасно проводити розрахунки за спожитi
енергоносii та послуги зв'язку;
здiйсненнrl заходiв, спрямованих на пiдвищенЕя енергоефективностi та
енергозбереження, зменшення споживанЕrI енергоресурсiв;
дотримання жорсткого режиму eKoHoMii бюджетних коштiв та
скорочення Ее першочергових видаткiв;
чiтке дотримання вимог бюджетного законодавства.

на

у

i

З.

Звiт про викоЕанЕя районного бюджеry за сiчень-березень 20|7 року
подати на затвердження cecii районноi ради.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покJIасти на першого
заступника голови райдержадмiнiстрацii Нестерова С.А.

IIерший заступЕик голови
райопноi державноi адмiнiстра цii

с.нЕстшров

