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Лро пiдсумки виконання бюджеry
райоrу за I пiврiччя 2017 року

Виконанrrя мiсцевrж бюджетiв району здiйснюва"тось вiдповiдно до
статей 4б-51,78 Бюджетного кодексу Украiни та рiшення районноi рали вiл
23 грудtя 20lб року Nэ 124 <Про районний бюдкет на 2017 рiю>. ,Щохiдну
частиIlу зведеного бюджегу району у першому пiврiччi 2017 року виконirно на
51,1% рiчних ппаЕовIл( прпзначень, отримirно доходiв 55775,8 тис.грЕ., у тому

числi:

до зirпшьноm фонду мiсцевих бюджетiв надiftпло 16349,0 тис.грн., що

склало l28.8yo до затвердкених показникiв;
трансфертiв з держirвного бюджеry надiйшло

у cyMi З7lб6,0 тис.грн., з
них: дотацiй з державIrою бюджету - З906,2 тис.грн. (в повному обсязi);
субвенфй з дерхавноm бюджету - З3259,8 тис.грн., у тому числi: софальнлх lб375,9 тис.грн., ocBiTHboi _ l 1770,0 тис.rрп, медичноi - 51 13,9 rис.грн.
Iз 1б бюджетiв району не забезпечипи виконання затвердкених

показникiв

по

доходах загальною фонду Бузпиryъатсьlшй

Станкуватський (93,4%) та Чисmriль сьюlй (90,4Yo).
,Щоходiв спецiаьною фонду (без цlахування трансфертiв

(65,1%),

з

iншшr
до зведеноm бюджету району за перше пiврiччя надiйlпло
2260,8 тис.грн. при lt-iraHi l285,7 тис.rрн.. Понад план отримаЕо 1801,9 тяс.грн.
Протяmм звiтного перiоду забезпечено сво€чiюну i в повному обсязi
виплаry заробiтноi п;rатlt працiвникам бюджетшл< ycпllloB та оллату
енергоносiiЪ i комlтrаьшл< посrrуг. Прострочена цредиmIюька заборmванiсть
мiсцевих бюджетiв з lцD( виплат станом на 0l литп,lя 2017 року вiдсутвя.
Кредиторська заборговапiсть, строк сIlлати якоТ не наt;тiш, скJlадае
3491,1 тис-грн., з ню( за ржунок субвенцiй з державноm бюдхсеry 3415,5 мс.грн., у тому числi з виплати заlюбiтноi плати - 809,8 тис.грн.
По спецiальному фонду за звiтний перiод використано копrтiв на загаьну
срлу 1207,2 тис.грн.
Кошти'дорожнiх фндiв використано в cylli 20,9 тис.грн. пря рiчнrо<

бюджетiв)

IuIaHoBID( призначеннях 3055,5,0 тис.грн.
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З

мегою забезпечення виконання Bcix мiсцевrл< бюджетiв району
вlдповlдяо до затвердженю( показникlв, внесенЕя змrЕ r приведення 1х у
вiдповiднiсть до peaJbяIrD( надходжень, своечасноm фiнансування захищеrтих i
соцiальних видаткiв, недопущенrп угворення просrрочепоТ та не бюджетноi
заборюваностi:

1. Рекоменд,ъати селищному та сiльським головам в межах cBoii

повновiDкень:
l ) забезпечrп,r:

виконанпя доходЬ

у

зirтверджених мiсцевими радами обсягах,
недоIryщення зростання податковоТ заборгованостi та вжиття заходiв щодо ii
змеЕшешя;
своечасЕу вrrплаry заробiтноi плати працiвникам бюджетноi сфери у
строки, встановленi у колеrп.rвнпх договорах;
здйснелтня заходiв, спрямоваrтих на пiдвищення енерюефкгивностi та
енергозбереження, зменшеннJl споживання енергоресурсiв;
у IIовному обсязi i своечасно фiнаясрлlrrя видажiв по розрi}хунках за
енерюносii та посл;rпr зв'язку;
2) акп,lвiзувати рбоry з використаннJI коurгЬ спецiальноro фонд/
(фондiв охоропи навколяшнього природного середовища та дорожнiх фондiв).

З. Збов'язати головяrх

розпорядrшкiв KorrTriB районного бюджету

збезпечити:
своечасну вшшаry зарбiтноi плати працiвrтикам бюдNетноi сфери у
строки, встановленi у колекmыrrо< доюворах;
у поыIому обсязi i своечасно провод{ти розрахунки за спожитi
епергоносii та послуги зв'язку.
здйснеrтrя заходiв, спрямованlоt на пiдвищення еяерюфективностi та
енергозбережеrrня,зменшеяая споживаняя енергоресlрсiз:

дотримання жорйхого режиму eKoнoмii бюджетних коrдтiв та

скорочення не першочерювlr( видажiв;
чiтке до,триманпя вrлr,rог бюджетною законодавства.

4. Звiт про викоЕilння райоЕного бюджету за сiчеrть-червень 2017 року

подати на затверджепня cecii районноi ради.

5. Контроль за виконанIlям даною [юзпорядкеяня поrспасти на п€ршою
засцд]нпка голови райоrшоi державноi адмiнiстрацii Нестерова С,А.
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