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Про складання проекту районного бюджету на 2018 рік та прогнозу
на 2019-2020 роки

Відповідно до статей 6, 39 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, статей 75, 76 Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету
Міністрів України від 31 травня 2017 року № 411 „Про схвалення Прогнозу
економічного і соціального розвитку України на 2018 - 2019 роки”, від 15
вересня 2017 року № 695 „Про схвалення проекту Закону України ,,Про
Державний бюджет України на 2018 рік”, з метою забезпечення складання
проекту районного бюджету на 2018 рік та прогнозу на 2019 2020 роки:
1. Покласти на фінансове управління районної державної адміністрації
(Прожегач Р.В.) загальну координацію і контроль за виконанням комплексу
робіт із складання проекту районного бюджету на 2018 рік та прогнозу на 2019
2020 роки, подання матеріалів на розгляд райдержадміністрації та сесії
районної ради.
2. Відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації подати
фінансовому управлінню райдержадміністрації до 20 жовтня 2017 року
відповідну інформацію
про показники соціально-економічного розвитку
району за 2016 рік, очікувані показники за 2017 рік та прогнозні показники на
2018 2020 роки.
3.Рекомендувати відділу управління майном району апарату районної
ради подати фінансовому управлінню райдержадміністрації до 20 жовтня 2017
року прогнозні показники на 2018 рік та наступні за плановим два бюджетні
періоди, за такими показниками:
податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності ;
частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств
та їх об’єднань, що вилучається до бюджету;
плати за послуги, що надається бюджетним установам згідно з їх
основною діяльністю;
орендної плати за користування майном , що перебуває у комунальній
власності;
коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності.
4. Рекомендувати Свалявському відділенню Мукачівської ОДПІ
Головного управління ДФС у Закарпатській області подати фінансовому
управлінню райдержадміністрації до 20 жовтня 2017 року прогнозні показники
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на 2018 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди щодо податку на
доходи фізичних осіб (всього в районі);
5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Прожегач Р.В.) до
25 жовтня 2017 року у межах прогнозованого фінансового ресурсу забезпечити
розроблення та доведення до головних розпорядників коштів районного
бюджету граничних обсягів видатків на 2018 рік.
6. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
подати фінансовому управлінню райдержадміністрації до 6 листопада 2017
року розподіл обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для
реалізації програм соціального захисту населення на 2018 рік для включення до
проекту районного бюджету на 2018 рік.
7. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
забезпечити складання бюджетних запитів на 2018 рік та при цьому
врахувати у повному обсязі потребу в коштах на оплату праці з нарахуваннями
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати згідно з
проектом Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”; на
проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, які споживаються
бюджетними установами;
у ході складання бюджетних запитів на 2018 рік, врахувати у
результативних показниках бюджетних програм (затрат, продукту,
ефективності та якості) Гендерні компоненти за наявності відповідних підстав
для їх включення (дані статистичної звітності, управлінського обліку тощо);
не допускати включення на 2018 рік видатків, повноваження для
проведення яких з місцевих бюджетів безпосередньо не визначені чинними
нормативно-правовими актами;
під час складання розрахунків обсягів видатків врахувати основні
положення проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2018
рік”;
до 6 листопада 2017 року подати бюджетні запити фінансовому
управлінню райдержадміністрації разом з обґрунтованими розрахунками
обсягів видатків на утримання бюджетних установ, закладів та організацій,
надання фінансової підтримки одержувачам бюджетних коштів, реалізацію
заходів районних програм та пояснювальною запискою до них на 2018 рік та
наступні два бюджетні періоди.
8. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Прожегач Р.В.):
до 15 листопада 2017 року здійснити узгодження показників видатків
головних розпорядників коштів районного бюджету, прийняти рішення про
включення їх до проекту районного бюджету на 2018 рік;
до 17 листопада 2017 року сформувати показники районного бюджету на
2018 рік за доходами у розрізі джерел надходжень, обсягами видатків за головними
розпорядниками коштів районного бюджету та за кодами програмної
(функціональної) і економічної класифікації видатків та кредитування, подати їх
райдержадміністрації для узгодження;
до 23 листопада 2017 року підготувати проект рішення „Про районний
бюджет на 2018 рік” з пояснювальною запискою до нього та прогноз на 2019
2020 роки і подати їх на розгляд райдержадміністрації та сесії районної ради.
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9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Голова державної адміністрації

О.А.Дідович

