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Про підсумки виконання
бюджету району за перший квартал
2018 року та невідкладні завдання
на третій квартал 2018 року
За І квартал 2018 року до загального фонду бюджету району надійшло
27756,9 тис.грн. власних надходжень, що становить 125,1 % до затвердженого
плану. Додатково до бюджету надійшло 5567,9 тис.грн.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг надходжень
збільшився на 4055,4 тис.грн., або на 17,1 %.
Збільшення відбулося за рахунок збільшення надходжень по податку та
збору на доходи фізичних осіб в сумі 3028,6 тис.грн., єдиного податку в сумі
1228,0 тис.грн. та плати за землю в сумі 201,4 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету району надійшло 6255,8 тис.грн.
власних надходжень, що становить 587,3 % до плану. У порівнянні з
відповідним періодом 2017 року обсяг надходження доходів до спеціального
фонду бюджету району збільшився на 368,4 %, або на 4920,3 тис.грн.
Збільшення надходжень відбулося за рахунок збільшення надходжень інших
джерел власних надходжень (благодійні внески, гранди, дарунки та
отримання коштів на виконання цільових заходів) на 3678,4 тис.грн. та
надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення на 1016,5 тис.грн.
За І квартал 2018 року до загального фонду районного бюджету надійшло
16036,3 тис.грн. власних доходів, що становить 116,3 % до плану. Порівняно з
відповідним періодом 2017 року до районного бюджету надійшло доходів
більше на 3032,5 тис.грн., або на 23,3 %.
План надходження доходів до загального фонду по міській, селищній та
сільських радах виконано на 139,5 %. При плані 8402,9 тис.грн. фактично до
бюджетів рад надійшло 11720,6 тис. грн., перевиконання становить
3317,7 тис. грн. План надходження доходів виконали усі місцеві бюджети
більш ніж на 105,0 % окрім Гнаровського сільського бюджету, який виконано
на 95,6 %.
У порівнянні з відповідним періодом 2017 року до бюджетів рад (в
цілому) надходження збільшилось на 10,6 %, або на 1124,6 тис.грн.
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Протягом січня – березня 2018 року отримано дотацій та субвенцій з
державного бюджету по загальному фонду 61096,2 тис. грн., що становить
68,9 % до планових показників, затверджених на І квартал 2018 року.
Станом на 01.04.2018 використано коштів загального фонду місцевих
бюджетів в цілому по району разом з дотаціями та субвенціями з державного
бюджету в загальній сумі
101 271,6 тис. грн., або 69,5 % плану на
відповідний період (145 642,3 тис. грн.), з них:
на соціальні виплати спрямовано 65 565,1 тис. грн., в тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями – 36 112,9 тис. грн.;
допомога сім'ям з дітьми та на дітей-сиріт – 17 081,5 тис. грн.;
пільги і субсидії – 12 370,7 тис. грн.
З загальних видатків використано коштів на:
освіту – 36 179,4 тис. грн., або 88,6 % планових призначень на січень –
березень 2018 року (40 805,3 тис. грн.);
охорону здоров'я – 12 417,6 тис. грн., або 86,58 % планових призначень
на січень – березень 2018 року ( 14 349,2 тис. грн.);
соціальний захист та соціальне забезпечення – 30 802,2 тис. грн., або
52,2 %
планових призначень на січень – березень 2018 року
(59 050,4 тис. грн.);
культуру – 2 478,3 грн., або 73,3 % планових призначень на січень –
березень 2018 року (3 382,8 тис. грн.);
утримання органів місцевого самоврядування – 6 194,6 тис. грн., або
72,3 % планових призначень на січень – березень 2018 року (8 569,0 тис. грн.);
За спожиті енергоносії сплачено 6 741,7 тис. грн.
Керуючись статтями 6, 18 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Законом України «Про Державний бюджет на 2018 рік»,
Бюджетним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від
14 січня 2015 року № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами), від 23 січня 2015 року
№ 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам» (зі змінами), з метою забезпечення організації виконання
місцевих бюджетів у третьому кварталі 2018 року, збільшення доходів місцевих
бюджетів, економного і раціонального використання наявних фінансових
ресурсів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, створення умов для
своєчасної виплати заробітної плати, інших соціальних виплат та з урахуванням
розгляду питання на засіданні колегії 27.04.2018 року:
1. Запропонувати головам виконавчих комітетів міської, селищної та
сільських рад здійснювати постійний моніторинг стану виконання дохідної
частини бюджетів в обсягах, затверджених рішеннями місцевих рад, та вжити
вичерпних заходів щодо виконання затверджених показників по кожному
податку та збору.
2. Рекомендувати Вільнянському відділенню Вільнянської об’єднаної
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державної
податкової
інспекції Головного
управління
Державної
фіскальної служби у Запорізькій області продовжити роботу щодо забезпечення
позитивної динаміки надходжень в повному обсязі податків і зборів до
місцевих бюджетів та вжиття дієвих заходів щодо скорочення податкового
боргу.
3. Зобов'язати керівників самостійних структурних підрозділів
райдержадміністрації, рекомендувати головам виконавчих комітетів міської,
селищної та сільських рад, об’єднаних територіальних громад:
1) продовжити
роботу щодо збільшення
власних надходжень
бюджетних установ, насамперед від здачі в оренду майна, надання платних
послуг, спрямовуючи надходження, в першу чергу, на фінансування захищених
статей видатків;
2) забезпечити безумовне виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу
України в частині врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на
оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених
законодавством умов оплати праці та проведення розрахунків за спожиті
енергоносії та комунальні послуги;
3) забезпечити взяття бюджетних фінансових зобов’язань відповідно до
затверджених кошторисів у межах асигнувань, визначених помісячними
планами асигнувань (планами використання бюджетних коштів);
4) здійснювати управління бюджетними коштами в межах встановлених
бюджетних повноважень з забезпеченням ефективного, результативного,
цільового та економного використання бюджетних коштів та проведення в
першочерговому порядку розрахунків за захищеними статтями видатків
загального фонду місцевих бюджетів з метою недопущення будь-якої
простроченої заборгованості.
4. Управлінню фінансів райдержадміністрації:
1) продовжити роботу щодо здійснення контролю за виконанням
планових показників дохідної частини бюджетів усіх рівнів;
2) забезпечити постійний контроль за своєчасним здійсненням видатків
на оплату праці працівникам бюджетних установ та оплату за спожиті
енергоносії, стан дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних
установ, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів району;
3) продовжити роз’яснювальну роботу та посилити контроль за
дотриманням суворої фінансово-бюджетної та платіжної дисципліни при
витрачанні бюджетних коштів, першочергового фінансування захищених
статей видатків бюджету;
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4) узагальнену інформацію про хід виконання цього розпорядження
надати голові райдержадміністрації до 20.10.2018 року.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

О.А.Руденко

