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20l7 DorT

про пцс)ткIl вяконаняя бюджету
раf,ояу за 9 мiс,лiв 20l 7 рку

В!конмш мiсцевш бюджФiв району здiйснюмлось вiдповiдяо до
flаrей 46-5l.?8 Бюджетноm кодекс} УкрsТни ъ рiшеш районноi ради вiд
23 грудя 2016 рку М l24 <Пр районяий бюджФ на 2017 рiк>. Дохйну
чrcmну зв€деного бюдrtету району за 9 мiсrцiв в!кошо на762% рiчяв
ллаЕових пршяачеяь, оlр!маЕо доходiв 87044J тис.Фн.. Доходiв до загальноm
фяду мiсцевих бюФкетiв надifuлло 241402 mс.тв,, що сшшо ]l0,8% до

затвердж€них

збЬшшся

показfiкiв. Порiвяяно з минулим рком вадходжеяш

сшФ 2l,Фn.
Трансферти з дерrавЕогý бюдGry вадiйшлн у c},1,1i 59920,5 тис.Фt,, з
на 4891,1 тпс,грн.. Прярigг доходiв

дотацiй з державноm бюмету gФrмано 5859,6 flс,грн, (у повному

бсязi);

субвеяцiй з д€r,жаэяоm бюджеry - 47060В тис.грн., у mму числi:
соцiальниl субЕнцiй _ 24697,0 тис.Фн., освiпюТ - 14590,6 вс.грн., субвеяцii
на надаш державноi п;дтримr.и особш з особливпмIr ocвilъiм! потр€6ш! 4q.0 тис,грн,. vедпноi - 75о0.4 тис,грн,. на вiдшко.сушм MpTocTi пiкар(ьклх
засобiв дш лiк}вання окр€мж захФрюмяь - 133.9 тис.Фн.
бюмсгiв райоЕу не забезлечrл, меовщш здтв€рдхенпх
покаrя!кiв по доходах загального Фовry з бюджетli: Вiлылансьýл с€mпцлй
(94,4%), Б}зниiltатський (85,5%) Е Добрявсьмй (96,О%),

Iз lб

Доходiв спецiальвоm фнry (6ез }"ахування трансфертiв з iншш
бюджfiiв) до зв€деноrc бюдGry району за 9 мiсяцiв яадiйщrо 4ЗtбУ mс.грв.
при

mзi

З49,8 тис.Фн.. Пояqд план Фр,мано 2И6,б тис.грн.
Протяmм звimоm перiо.ry забезпечено сsо€часЕу
в
l

i

помому обсязi
виtmту заробiтноТ плати працiввямм бюшсетяп установ та оплаry
eнepmнociib i ком)ъдьяп послл, Прострочена кр€дrmрська заборгован;сть
мiсцев!х бюджстiв з цих вигLпат станом !а 0l жом 2017 року вiдсугш,

Загальва сума кредифрськоi 9борmшяфd по райоЕу станошь
1426,1 mс,тя,, з вих ]а рах)ток сфвенцiй з державпо.о бюджеry -

rисфн,.) lov) числ; t виплаIи яробilноiшаtи. rcрм;н виплаlи. яrоl не
н&тав, Zи],8 пс.гря. По спецiшьяому (фн.цу кредгюрсьп заборгошiФ
l,]22.4

По спецiФьяоь{у фн,ry за звiпйй п€рjод вяхорисвяо Komiв яв зашьЕу
суму 1871,4 тис.фн,, з нrх; капimльнi видатк, мiсц€вих бюджетiв складають
l 125,9 mс,гря,; в!датки зв рdуяок Фоядiв охорони Еовкопш!юго прrродпого
с€редовица 15,9 тис.Фн. (48,б % гIлаЕових призIrачень). ЗаJrицJок кочпiв Фовду
Еа 01.10,20l7 сшддае ]92,7,0 пс,гря,,
Коштfi доржtliх Фондiв ы{кори.таяо в cyмi 20,9 тис.тн. пр, рiчяп
ллановш призЕачеяшх 51,1 тис.грв. (!а 41,0Рlб), Зшишок KoшiB Фоядiв на
0l.]0.20l7 склада€ 64.7 тис,гря.мФою забезпеч€яш впкояаЕв
мiсцевц бюджgгiв райоЕу
вiдповiдно .0о }атверд)f,енl.{х пока]никiв. внесенн' rMiB ; прпведепя
у
gадходжень,
вiдповiдвiсть до реальяи
свlEеЕого Фiяавсуйяня захпцеяях i
соцiдьЕих sйдаткiв, яедоIryщеш утвор€ння прострчеяоi та ве бюджетноi

З

eix

L

Рекомендуваlи селицяому
повновмевь забвпеч!п:

i\

la сijкьпv шомм в чеж4 сsо]i

виконання доходiв у lатвердженш viсцевши рмши обсягах.
недоrDшенм lросйнм поrдпоюi здборmваносli ta вхигrя rаходiв lлодо li

дотрпаяш режяму екояомii та cyвopoi

Фiяапсово-бюджетноi

ъпобimнм ЕграW фiнмсовш Pec}"ciB m майна:
своlчасц виплату ърбiпоi плаrи праuiвяикам бюдхетнот сфФи

дясциплiни.

сгроки, sстаtошевi у колеmi&п{х доmво!вх;

)

здiйснеяня заходiв,спрямом яа лiдвищенпя еверmеФективностj та
еtерлФбережеяяя, ыевшенш сложимнн! €яерфресурсiв;
свФчафе фiнансуваян, виддгкjв по tюlрахунках ra енергояосii la
послуги зв'rзку у повпому бсязii
чiтке дотрим lня вrмог бюдкФвоm за{оIrодав@;
акгивiзувап робФу з використапня кошгiв спецiшьноrc фо!ду (фоIцiв
охорояи вавколи!lrнь,оrо природного середовящд та доржiх фоtцiв).

2.

Зобов'язати

голов!п рзпорядпякiв коlлтiв районного

бюджеry

своlчасяу виплаry ърбimоТ шsти прэUjвникам бюлжgвоi сфри у
строк!, в(:@омеяi у колеmивпI{х договорах;
дmримаяrtя cyвopoi фiнавсовФбюдФяоi дясциmim, зФобiйпя
вгравv фiнанфвих pec)"ciв 1s vайнs_ жорсткою ре}иму еконоv;i. сrороч€ння
яе перlлочерювllх вядаткiв;

i

своесасне
у повному бсязi пряеденвя рФах)тки за спохпri
енергоносii та послуг! з!'язrу;
].0iйснення lэходiв. спрямовsних на лiдвищеяня енерюфеrги Bнocr i m
еяерюзбер€)rc!Е, змеш!€вЕспожrшш е!ерюЁсрсiв;
чiтке дотримшш вrмог бюлхmоm законодавсrм;
упорядryиЕш мережi та штапоi wсФьяфтi лрацiвяикiв бюджетнгх
установ вiдловiдпо до бюджепilrх прrtзначень.

З, Звiт про влхонаяв, рдйоявоm бюджету за сiчеяьreресеЕь 2017 року
подап tа затверд)кевяя cecii paЙoнHoi рсдr,
4, Коfiг?оль за впкояанням даяою розпорядхення поклас,ти на перiдого
ýступяяка юлови раЙояноi держФяоi адмiliстрацii Нестерова С.А.

Першll' зiсгупяхк головll
раf, оппоi дсрmвЕоi адмiпiсr?rцfi

с.нЕстЕров
/

