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Про пiдсумки виконанIrя
бюджеry району у 2016 роцi

Виконання мiсцевих бюджетiв району здiйснюв€шось вiдповiдно до
статей 46-5I,78 Бюджетного кодексу Украiни та рiшення районноТ ради вiд
25 грудня 20|5 року }lb 32 пПро районний бюджет на 20tб рiю> зi змiнами.
,Щохiдну частину зведеного бюджету району по загальному та спецiа-ltьному
фондах за 2016 piK виконано на |08,7ОА, надiйшло 9З|87,7 тис.|рн., у тому числi

по:

доходах загапьного фо"ду

36б30,3 тис.грн.;

з

дотацiй

обсязi;

план виконано

на

|25,9Уо, отримано

державного бюджету надiйшло 17|6,4 тис.грн.,

у

повному

субвенцiй з державного бюджету отримано 52409,5 тис.|рн., з них:
освiтньоi субвенцii 15З18,б тис.грн. (100%), медичноТ 8376,8 тис.грн. (100%); у
тому числi на центра_гliзованi заходи з лiкування хворих на цукровий та

нецукровий дiабет 462,9 тис.грн.
Bci бюджети району забезпечили виконання планових покulзникiв по
доходах загального фонду
Доходiв спецiального фонду (з ypaxyBaHHrIM трансфертiв ,з iнших
бюджетiв) до зведеного бюджету району за piK надiйшло 243|,5 тис.грн. Власнi
1|0,6ОА. При планi
надходження бюджетних установ виконано
1289,8 тис.грн. фактичнi надходження становлять 1427,0 тис.грн.
По видатках звiтного перiоду забезпечено сво€часну i у повному обсязi
виплату заробiтноi плати працiвникам бюджетних установ та оплаry
комунальних посJryг. Кредиторська заборгованiсть мiсцевих
енергоносiiв
бюджетiв з цих виплат станом на 01 сiчня 201'7 року вiдсутня.
Кредиторська заборгованiсть мiсцевих бюджетiв по загальному фонду за
звiтний перiод скJIадас 398,3 тис.грн. (по видатках за рахунок субвенцii з
державного бюджеry).
По спецi€tпьному фонду кредиторська заборгованiсть вiдсутня.
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По спецiальному фонду за звiтний перiод використано коштiв фондiв
охорони навколишнього природного середовища |2,5 тис.грн. (100% вiд

запланованих обсягiв). За.гlишок коштiв фонду станом на 01 сiчня 201'7 року
скJIадае 1 98,0 тис.грн.
Кошти територiальних дорожнiх фондiв при планових призначеннях
З9,2 тис.|рн. використано ЗI,4Уо (|2,2 тис.грн.). За-гlишок коштiв фондiв станом
на 01 сiчня 2aI7 року скJIадае б4,7 тис.грн.
З метою забезпечення протягом 2017 року свосчасного фiнансування
захищених i соцiальних видаткiв, недопущення утворення простроченоТ та не
бюджетноi заборгованостi
:

1. Рекомендувати селищному та сiльським головам

в

межах cBoix

повноважень забезпечити:
щомiсячнi надходженнJI до бюджетiв в обсягах, передбачених у розписах
вiдповiдних бюджетiв на 2017 piK;
своечасну виплату заробiтноi плати працiвникам бюджетноТ сфери у
строки, встановленi у колективних договорах;
пiдвищення мiнiмальноi заробiтноТ плати, звернувши увагу на
недопущення вирiвнювання зарплат неквалiфiкованих
професiйних
працiвникiв, скорочення працiвникiв та переведення Тх на неповний робочий
час;
у повному обсязi фiнансування видаткiв по розрахунках за енергоносii та
послуги зв'язку;
активiзацiю роботи з використання коштiв спецiального фонду (фондiв
охорони навколишнього природного середовища та територ1€lпьних дорожнlх
фондiв).
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2.

Зобов'язати головних розпорядникiв коштiв районного бюджету

забезпечити:

своечасну виплату заробiтноi плати працiвникам бюджетноТ сфери у
строки, встановленi у колективних договорах, то оплату за спожитi
бюджетними установами енергоносii i KoMyHalrbHi послуги;

пiдвищення мiнiмальноi заробiтноi плати, звернувши yBaryl на
недопущення вирiвнювання зарплат неквалiфiкованих i професiйних
гlрацiвникiв, скороченIuI працiвникiв та переведення Тх на неповний робочий

час;

дотримання жорсткого режиму eKoHoMiT бюджетних коштiв та

скорочення не першочергових видаткiв;
чiтке дотримання вимог бюджетного законодавства.

3. Звiт про виконання районного бюджету за сiчень-грудень 2016 року

подати на затвердженшI cecii районноi ради.
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4. Контроль за виконаннrIм даного розпорядження покJIасти

заступникiв голови районноТ державноi адмiнiстрацii згiдно
функцiонztльних повноважень.

Перший заступник голови
районноi державIrоi адмiнiстрацiТ

//,
И/

з

на
розподiлом

с.нЕстЕров

