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Про заходи цодо органiзацii роботи по
ск.rrаданню проекгiв мiсцевих бюджетiв району
на 20 1 8 piK та ix пр оrнозiв на 2019-2020 роки

На

пiдставi статгi

'l8

Закону Украi'ни <<Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiЬ, статей 21,75,76 Бюджетною кодексу Украiни, з метою

забезпечення своечасного складаЕФI проекту районЕого бюджеry на 2018 piK та
його прогнозу на 2019-2020 роки:

l,

-

Структlрним пiдроздiлам райдерхадмiнiстрацii

головним
розпорядникам коштiв районного бюджеry, рекомен.ryвати селицнiй та
сiльським радам:
здiйснити скJIадашur проектiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв
пропrозiв на 2018файонного, мiсцевою самоврядрання) на 2018 piK та
2019 роки, rруЕц.ючись на положенЕях Програми дiяльностi Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни, проекry Основних налрямiв бюджетноi полiтики на 20182020 potcl, схваленого розпорядженням Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд
14 червIrя 2017 року Nч 41l-p, Бюджетного та Податковою кодексiв УкраiЪи,
СтратегiТ реформування системи утцlа.ыriння держааними фiнансами на 20172020 роки, схва:lеноi розпорядженням Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд
08 лютого 2017 року Л! 142-р, основЕих прогцозIrих макропоказниках,
визначених постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 31 травня 2017 року
J''l! 4l1-p <<Про схвалення Прогнозу економiчного
соцiального розвIrгку

l)

ii

i

Украiни на 20l8-2020 рокиD. з урах}ъан}ýм прiоритетiв Iа завдань,
пердбачепих середньостроковим плztном прiоритетних дiй Уряду до
2020 року, затвердкеного розпорядженням Кабiнеry MiHicTpiB УкраlЪи вiд

03 квiтня 2017 року Nэ 275-р, Стратегiею розвитку Кiровоградськоi областi на
перiод до 2020 року. прогнозних показникiв економiчяого соцiального
розвитку територiй на 2018 piK, показникiв мiжбюджетних трансфертiв,
визнаqених у проектi Закону Украiни кПро Щержавний бюджет Украihи на

i

2

2018

pio, та

доведенrтх MiHicTepcTBoM фiнансiв Украiни особливостей
складання проектiв мiсцевих бюджетiв;
2) пiд час форлryмння проектiв мiсцевих бюджетiв на 2018 piK, з метою
збалансування ii показникiв, рацiональною та результативно].о використzlння
бюджетлтlл< коrrrгiв, якiсноm надання гар:rнтованих посJýг:
забезпечити формування дохiдноi частини мiсцевих бюджетiв району
piK
на
на ocHoBi реальноТ податковоi бази, тенденцiй наповпення бюджетiв;
визfiачити прiоритетнi напрями дiяльностi для забезпеченItя виконання
cBoii осЕовних фl.нкцiй (з урiжуванням структурних реформ у галузях
економiки та сферах дiя-лlьностi) та здiйснити першочергове ix забезпечення
фiнансовими ресlрсами;
здiйснити огlтимiзацiю витрат юловних розпоряднtл<iв коплгiв мiсцевих
бюджетiв uIпяхом викJIючення непрiоритетrrrлr та неефективн}lх витрат,
насамперед тих, що не забезпечують викоIlанIlя основних функцiй i завдань
вiдповiдrого головного розпорядника;
забезпечити не).хильне дотримirння вимог частини четвертоi стаrгтi 77
Бюдхетного кодексу Украiни щодо врах}ъання у першочерговому порядку
по,треби в коштiж на оплаry прачi працiвникiв бюджетних установ та на
лроведення розра,хуI]кiв за енергоносiТ i коr"rуrальнi послуги, що споживаються
бюджетними установа*-rи;
передбачати видатки на здiйснення заходiв, спрямоваrтих на пiдвищеrтшя
енергоефективностi та енерюзбереження, змеlrшення спожившlня
енергоресурсiв в бюджетнiй сферi, у тому числi скорочення або замiцення
споживання природного газу;
вжити зilходи щодо пiдвищення ефекгивяостi використання бюджетних
коштiв та дiяльяостi зак:rадiв освiти, охоропи здоров'я, культ}ри, iнших гаrузей
бюлжетноТ сфери;
забезпечr.rти обгрlитовавi розрах)д]ки за кожвим кодом економiчноi
lсrасифiкацii видаткiв, вiдповiднiсть проекrу видаткiв вимогам щодо жорсткого
режиму eKoHoMiT бюджетнrо( коштiв. досягненrrя максимiLльнrD( результатiв лри
мiнiмальних за,тратах, впорядý/вачIur фiнансовrас зобов'язань з реапьними
можл ивостями мiсчевtтх бюлжетi в;
забезпечити дотриманнrl принциrry рiвних гендерних прав i мож;rивостей
пiл час форлryвання бюджетних показникiв;
не допускати включення до проеr.-riв мiсцевих бюджетiв на 2018 piK
видаткiв на HoBi мiсцевi програми чи Ti, TepMiH дii яких закiнчусться у
2017 роцi, у разi i\ незатверлхенItя чи непролонгацii на 2018 piK органчrми
мiсцевого самоврядування в установленому порядку;
пiдвищити яtiсть та ефективнiсть видаткiв бюджеry розв}IтIýi мiсцевюt
бюджетiв IlIJUIxoM спрямування тztких коштiв на ра:liзацiю прiоритетrткх
iнвестицiйних проектiв та прогрirм, насi!I4перед на продовженнrr .la завсршенt{я
розпочатих у попереднi роки, та на здiйсненrrя невiдлсrадвих каrriтальких
видаткiв бюджетrrих установ;

з

3) з метою вирiшення нагаJьцIr( питань соцiально-економiчного розви,гку
теряторй поряд з викорястанrrям бюлжgгних коштiв проводити бiльш активну

робоry щоло заJцленIul KorrrTiB мiхсrардноi допомоги, забезпечувати при
цьому необхiднi обсяги спiвфiнансранrrя з мiсцевих бюджегiв;
4) врахувати положенlirl пункry 18 Роздirry \.I. <Прикiнцевi та перехiднi
положенIuD) Бюджетного кодексу Украirrи щодо застосуваншl програмноцiльового меюду у бюджетному процесi на piBHi мiсцевих бюджетiв, якi мають
взаемовiдносини з державним бюджетом.

2.

Затвердити план органiзацiйних заходiв щодо формування i
затвердження райоцноI0 бюдкегу на 2018 piK та складмня його прогнозу на

20 1 9-2020 роки (дода.еться).

3.

Струкryрним пiдроздiлаrr.r райдержадмiнiстрацii, mловним
розпорядникам коштiв районного бюджету, територiальним органам

MiBicTepcTB та вiдомств УкраiЪи в районi надавати iнформацit вiдповiдно до
плану органiзацiйних заходiв, затвердх(еного даним розпорядженшtм,
фiнансовому управлiнню райлержадмiнiстрацii у визначенi термiни.

4. Рекомендувати органам мiсчевого самоврядуванrrя розробити та
затвердити зarходи щодо скJlадан}я i затверлження вiдповiдних мiсцевих
бюджетiв на 2018 piK та сшrадання ix прогкозiв на 2019-2020 porll,
5. Рекомен.ryвати Вiльшанському вiддiлеlтlтю Голованiвськоi О.ЩП у

Кiровоградськiй областi вжити дiевих заходiв щодо полiпшення стану сплати
податкiв i зборiв (бов'язкових платежiв) до бюджетiв з метою знlrlкення рiввя
податковоi заборгованостi (недоiiмки) з rшатежiв до мiсцевих бюдхетiв та
збiльшення дохiдноi частцни бюджету, к}яти участь у формуванвi пла}rових
показникiв дохiдноi частини мiсцевих бюджетiв на 2018 piK та прогнозних
показшакiв на 2019-2020 роки.

6.

Стрlтсгlрним пiдроздiлам районноi д€рхавноi адмiнiстрацii
забезпечити взаемодiю з гаrryзевими мiнiстерствами та вiдомствами цодо
врахування потреби району в копIтах у показниках .Щержавного бюлжеry
Украihи на 20 l 8 piK за вiдповiдними бюджетними програмами.

7. Вiддiлу

освiти, уlцlавлiнню соцiального захисту

населення,
райдержадr,riнiстрацii забезпечити постiйний анаJIiз ротахункових показrrикiв
субвенцiй з державного бюджету на 2017 piK та у разi необхiдностi наданвя
фiнаясовому управлiнrтю райдержадмiнiстрачii вiдповiдrrих пропозицiй лля
)вагальнення з метою захисry irгересiв мiсцевих бюджетiв у департаментi
фiнапсiв, га,ryзевих департа.}.rентах облдержадмiнiстрачii з питапь бюдхету.
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8. Фiнансовому управ:riштю райдержадмiнiстрацii про виконання даного
розпорядження проiнформувати першого заступника голови районноi
державноi адмiнiстрацii Нестерова С.А. до 25 грудrя 2017 року.

9, Контроль за виконанням даного розпорядr(ення покласти на першого
заступника юлови райдержадмiнiстрацii Нестером С.А.

Першпй заст5lпшпк головп
районноi дерясавпоi адмiнiстрацii

h

uo/

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Вiльшанськоi районноi
державноi адмiнiстрацii
27 вересня 20l7 Nч 2'l6-p

плАн оргАнIзА]дЙних заходв

щодо формування i затвердкення районного бюджеry на 20 l 8 prK
та складання його прогнозу на 20l 9-2020 роки
N,
зltt

l

2

з

Змiст заходiв

Термiя
викопмпя

Викоцавцi

2

з

4

Провесги розрахунки показникiв
дохiдноi та видатковоi частин районного
бюдхеry на 20 1 8 piK та насryтпri два
бю.tркстнi перiоди, впходячи з
прогнозних розрахункiв MiHicTepcTBa
фiнансiв Уцlаiни iз визначеI ul
мiжбюджетних трансфертiв, прогнозних
та црограмЕIл( доIq/ментiв економiчного
i соuiальноt о розвлгтку обласгi тарайоrry
на цi перiодп
,Щовесги до головнш< розпорялпикiв
KourTiB районного бюлжеry граничнi
обсяги видаткiв загального фонду
районного бюджеry на 20 1 8 piK,
орiеiтговнi обсяги на"цодr(ень до
спецiального фонду! виходячи з
прогнозу фiналсових pec}?ciB, та
iпдшсативнi прогнознi показники для
розрахунку пропrозу видаткiв на 20192020 роки
Розроблrш шrани дiяльностi ча 20 l 8 piK
та пачгупнi два бюлжетнi перiоди
(вкпочаючи за,ходи шодо реалiзачii
iнвеqrицiйню< програv (проеldв)). на тх
пiдставi органiзувати робоry з роз порядниками бюдlrtЕтнш< коштiв нlтжчоr,о
рiвня i олержlвачами бюджетних коrrлгiв
iз сшадаtrrrя бюджепих заrtпгiв на 20 l 7
piK та прогнозу районного бюджету ца
20 l 9-2020 роки i подати фiнапсовому
управлiнtпо райдержалмiнiстрачii
бюджеткi зацrи згiдно з устаношеними
вимоmми

ЖовтеньлистоI1ал

20l7 року

ЖовтеньлистоIIад
2017 року

Фiпансове упрашiнrrя,
вiлдй економiки та
розвитку
iнфраструlсгlрп
райдержадмiнiстрацi'i

Фiналсове управпiнrrя,
вiддiл економiки та
розвrтку
iнфрасгрукгури

райдерхадliнiстрацii

До

20 жовтrrя
2017 pot<y

Головнi розпорядпики
коштiв районного

бод*еrу

4

5

У разi необхiдlосгi фiнансування у

2018 роцi видаткiв, якi здiйснюкrться
згiдно iз затвердженими районЕою
радою програчами. r epMiH дiТ яких
закiнчусться у 2017 роцi, вжIли заходи
щодо внесенrrя вiдrrовiдних змiн щодо
продовження iк дii або затвердженвя
нових пDоmам
Пiлгсrгувати узгодженi пропозицii щодо:
розtrодiлу обсягiв субвенцiй з
державного бюджету на впкоцанiul
державIlIд< црограм соцiального захисry
населеЕня

До

06 листопада
2017 року

.Що

06 листопаца

20l7 pol1

обсягiв спiвфiнаrrqтанця з районною
бюдхсry iнвссгицiйних проекгiв
(проtрам), реалiзацiю яких перелбачапься злiйскювати у 20l8 рочi за
paxyrroк кошгiв державного фонду
регiонального розвrrку, вi,щlовiдних
субвеншiй з лержавноt о бюлжеry та чiльових заIальнодержавних бюд:кеткrоr
проФам iнвесIицiйЕого спрямування
ý розрiзi об'скriв i заходiв)
,7

надати фiнансовому управлiнrпо
райдержадмiнiстрацii узгодженi
пропозицii щодо:
1) перелiку природоохороннlтх об'ектiв i
заходiв, фiнапсувалlrя яких
передбачасься здiйсЕювати за рахуЕок
коштiв районного фонду охорони
навколишнього

природного

Головнi розпорялпики
коштiв районного
бюдкgгу

Фiкансове управлiпня
райдерхадмiнiсграцii,
упраь,liнtrя
соцiального захисту
населенЕя
оайдеожалмiнiстоацii
секIор регrональЕого
розвитку, мiсmбудування, архiтекгlри та
житлово_комунаJlьного
господарства, вiддiл
екопомiки та розвитку
iнФраструкryри, iнmi
струlсгурнi пiдроздiли
райдержа,шлiнiстрацii

Секгор з питаrrь
цивiльного захисry
населенIUI

райдержадмiцiстрацiТ

середовища!

та обсягiв iх фirrаrrсувашrя на 20l8 piK:
2) перелiку об'екгiв, видатIсr{ Еа
буаiвниrrгво, реконструкцiю та
реставрацiю якrд( псредбачаеться
здiйсrповати за рахунок бюджgгу

сектор репонаъIlою
розвlтгку, мiстобудуванtrя, архiтекryри та
житлово-комунiцьtlого
господарсrва, вiддй
економiки та розвитку
iнфраструкryри, iншi
cTpyKrypHi пiдроздiли

розвитку районного бюддsту,
та обсягiв ii фiнансуванпя на 20l8 piK

8

обрахунку обсяry доходiв райоЕного
бюдхогу на 20 1 8 piK подати фiнавсовому
упрашiпню оайдержммiнiсгDацii
.Щля

/{о

ховтIrя
20l7 DoKy
15

райдержадмiнiсmацii
вiддiл економiки та
розвrгку
iнфпастпчкrчпи

пропlознr ддfl щодо:
l) сум фовау оплати lrрацi найм шх
працiвпикiв райоrrу з урахуваЕi{ям
суб'ектiв юсподарюваIлIя мiчtого
бiзнесу;
2) цадходження плати за пiцензii ца
право експорту, iмпорту аJrкогольцих
ЕапоiЪ та тютюнових виробiв;

раидержадмlнrсrрацu

[о

15 жовтrrя

20l7 року

3) доходiв мiсцевих бюджетiв за видами

надходх(еЕь

9

l0

Здiйснrпr прогнознi розрахунки на
2018 piK цодо:
3) сум вадходжень вiд вiдчужешrя
майна, що цадежигь до спiльноi
власностi терlтгорiальнЕх громад сй,
селищ i MicT обласfi ý розрiзi об'скгiв);

Вiддiл екоцомiки та
розвитку
iнфраструrryри
оайлеожадмiнiсmацii
вiльшанське
вiддiленtrя
Голованiвськоi ОДП
у Кiровогралськiй
областi

До

15 жовшrя

2017 року

4) сум надходжень вiд ореrrдноi п,.rати за

CTpyKrypHi пiдроздiли,

користування майновими компJlексами
та iшпим майном, що перебува€ в
спiльцiй власцостi теритoрiа,тьнж
rромад сiл, сепищ i Mic"т райоЕу

фiнансове управлiнrrя

мgгою цiдготовки поясшовальчоi
записки m iнших матерiалiв до проекry
рiшення районноТ ради лро районншй
бюджет на 2018 piK подати фiналсовому
управлiнrпо райдержадмiнiстрацii:
1) iнформацiю про стан економiчного i
соцiа.rьного розвшrку району у 20 1 7 рочi
i прогноз розвитку на 20 l 8 piK та 20 1 9_
2020 роки;
2) прогнознi показники Е4щоджень
доходiв до загального i спецiальяого
фондiв мiсцевих бюджсriв району у
20 l 9-2020 роках за ix осIiовпIд{и
видами;
3) показниrш видаткiв районного
бюддегу, необхiднrоr на HacTlTtHi
бю,4легнi перiодп для завершешlrr
iнвесrrшiйrих проеrгiв, по яких подано
пDопозицii щодо iх фiнансyвання у
З

райдерхад,riнiсграцii

спiльно з управ.пirшям
з пrтгань власностi
викоIlilвчого itпapaTy
районtiоТ ради (за
згодою)

До

05 листопада
2017 року

Biмilt

eKoHoMiKr-r

та

розвитку

iвфраструктри

оайлеожаш,riнiсmацii
вiльшанське
вiддiленвя
ГолованiвськоТ О/[П
у Кiровоградськiй
областi
сектор регrонitльною
розвптку, мiстобудування, архiтекryри та
)l(I{тлово-комуIlalльного
господарства' вiддiл

poui за умови яшцо реалiзацiя таких
проекгiв тривас бiльше одноI,о
бюдхегного перiоry
20

1

Е

4) поясненrrя ло проекry районЕого
бюдкflу в частинi видаткiв m
кредtту ван ня (полаюгься до цостi й ноi
KoMiciT райоtrвоi ради з пигань
бюджчгу,фiнаrrсовоi дiяльноgтi та

соцiз.rьно-економiцrою розвrтку)

ll

12

визцаченi
постiйною

комiсiсю
раЙонноi
ради з
пштrtнь

бюджgrч
Забсзпечлгm формуванrrя мережi
розпорядцикiв бюдкетrlтк коцrтiв
нrоr<чого рiвrrя та одержувачiв коштiв на
20 l 8 piK вiдповiдпо до вимог наказу
MinicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд
23 сершrя 2012 року Лч 938 <Про
затвердження Порядку казначейського
обслуговуванtrя мiсцевшх бюджсriв)
(iз змiнами)
Опращовати бюдкетцi загпtlи головнцх
розпорядrикiв KoIrrTiB, оргавiзувати
проведеЕrrя нарад з розглядr бюдксгних
запитiв та пiдгоrувати пропозицii щодо
включеrтня видаткiв до проекry
районного бюдкеrу на 20 l 8 piк

lз Пiдгоryвати

проекr розпоряджанIi[
Iолови райоцноi державноi адмiнiстрацii
про схваJIеrrця проекtу районного
бюш<егу на 2017 piK та подати прогноз
районного бюджсrу на 2019-2020 рокц

14

У термiпи,

окопомlки 1а розвитку
iнфрасгрукгlри, iншi
струкгурнi пiдроздiли
оайдеожадмiнiсmацii
Головнi розпорядники
коrrггiв райовного
бюджgгу

Iliдготрати проекг районного бюджсгу

ва 20 1 8 piK та yci необхiднi матсрiа,ти,
що додаються до ttього згiдrо зi
сrатгею 76 Бюд{(gпrого кодексу
Украiъи, для подадI r на розгляд
постйlпо< комiсiй райошiоi ради та на
затвеDдження районнiй oмi

!о

25
листопада
2017 року

Головнi розпорядшлки
коштiв райовного
бюджеry

Лшстопад
2017 року

Фiыансове управлiнпя
райдсржадмiнiстрацii,
головнi розпоря,щики
коштiв районного
бюджегу

flo 0l грудня

Фiнансове упрашriнtrя
райдержадмiнiстрацii

2017 року

,Що

0l rрудtlя Фiнансове упрашilтlя

2017 року

райдержадмiнiстрацii

