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Свалява

№

55

Про підсумки виконання місцевих бюджетів за 2016 рік та завдання на
2017 рік

Відповідно до статей 13, 16, 18 Закону України „ Про місцеві державні
адміністрації”, статті 115 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення виконання у 2017 році дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів,
своєчасного фінансування передбачених місцевими бюджетами витрат:
1.Звернути увагу Керецьківського сільського голови (Маровдія М.М) на
недостатню роботу щодо забезпечення виконання дохідної частини сільського
бюджету за 2016 рік:
2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації, іншим головним розпорядникам коштів районного бюджету, виконкомам місцевих рад забезпечувати:
належний контроль за станом виконання затверджених показників доходів місцевих бюджетів у розрізі платежів та низових бюджетів;
під час виконання місцевих бюджетів у першочерговому порядку фінансування видатків на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних
установ та на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;
здійснення в оперативному порядку, у разі необхідності, підготовки матеріалів органам державної казначейської служби для отримання короткотермінових позичок з єдиного казначейського рахунку з метою своєчасної виплати
заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплати інших захищених
статей видатків місцевих бюджетів.
фінансування видатків на оплату праці з нарахуваннями та оплату енергоносіїв і комунальних послуг не менше 90 відсотків усіх надходжень до загального фонду районного бюджету у разі виникнення заборгованості із цих виплат.
3.Галузевим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам місцевих рад спільно з контролюючими органами протягом 2017 року:
активізувати контрольно – перевірочну роботу щодо виявлення нелегальної зайнятості населення, забезпечення суб’єктами господарювання чинного
законодавства про працю;
активізувати роботу щодо виявлення платників, які нараховують заробітну плату нижче встановленого законодавством мінімального розміру та виплачують її з порушенням вимого законодавства.
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4. Головним розпорядникам коштів
районного
бюджету,
керівникам виконкомів міської та сільських рад:
здійснювати видатки на утримання бюджетних установ лише в межах
затверджених планів асигнувань на 2017 рік;
дотримуватися вимог статті 51 Бюджетного кодексу України стосовно
здійснення керівниками бюджетних установ фактичних видатків на заробітну
плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочувальних винагород,
матеріальну допомогу лиже у межах фонду заробітної плати, затвердженого для
бюджетних установ у кошторисах;
дотримуватись вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу
України щодо врахування повної потреби у пошуках на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків
за енергоносії і комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;
при розподілі вільного залишку коштів та коштів від перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів забезпечувати в повному
обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ
та комунальних послуг і енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами;
при виконанні місцевих бюджетів забезпечувати дотримання вимог
статтей 13, 23 та 48 Бюджетного кодексу України щодо взяття зобов’язання за
спеціальним фондом місцевого бюджету виключно у межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду;
вжити заходів щодо недопущення виникнення простроченої дебіторської
та кредиторської заборгованостей бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів;
визначити пріоритетні напрями фінансування видатків із місцевих бюджетів та не допускати взяття розпорядниками бюджетних коштів зобов’язань
за незахищеними статтями при відсутності наявних фінансових ресурсів у місцевих бюджетах;
вжити заходів щодо раціонального і повного використання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів.
5. Головним розпорядникам коштів районного бюджету, виконкомам міської, сільських рад вжити заходи щодо економного та раціонального використання коштів місцевих бюджетів шляхом:
упорядкування штатної чисельності працівників бюджетних установ та
недопущення її необґрунтованого зростання;
обмеження використання бюджетних коштів на проведення святкових
заходів;
упорядкування мережі бюджетних установ, які фінансуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів.
6.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Прожегач Р.В.):
встановити жорсткий контроль за цільовим та ефективним використанням коштів та дотриманням вимог бюджетного законодавства головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів;
спільно з Свалявським відділенням Мукачівської об’єднаної
державної податкової інспекції, банківськими установами вжити додатко-
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вих заходів щодо забезпечення в повному обсязі
перерахування
податків на доходи фізичних осіб при виплаті суб’єктами господарювання
заробітної плати.
7. Головним розпорядникам коштів районного бюджету, виконкомам
місцевих рад щомісяця до 3 числа місяця, що настає за звітним, інформувати
фінансове управління райдержадміністрації про результати виконання завдань, визначених цим розпорядженням.
8.Фінансовому управлінню райдержадміністрації узагальнену інформацію подавати райдержадміністрації та департаменту фінансів облдержадміністрації щомісяця до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом.
9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації

О.А. Дідович

