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Про посилення роботи по виконанню
Заходів, затверджених розпорядженнями
голови Первомайської райдержадміністрації
від 03.03.2014 року № 55-р та від
28.03.2014 року № 78-р

	
Аналіз матеріалів доповідної записки фінансового управління райдержадміністрації від 04.11.2014 року № 01-14/1787 "Про підсумки виконання зведеного бюджету Первомайського району за 9 місяців 2014 року" показав, що заходи, які вживалися органами місцевого самоврядування та іншими учасниками бюджетного процесу  протягом січня-вересня 2014 року щодо зміцнення  фінансової дисципліни, організації роботи по наповненню місцевих бюджетів та економного використання бюджетних коштів, були недостатніми та не забезпечили виконання річних і квартальних планових призначень дохідної частини усіма місцевими радами Первомайського району.
До загального фонду зведеного бюджету поступило надходжень в сумі 99992,0 тис.грн. або 98,2  відсотка  виконання до звітного плану,  в тому числі надходження дотацій 43324,1 тис. грн., або 99,6 відсотків від планової суми надходжень (43424,9 тис.грн.). Надходження субвенцій з усіх рівнів бюджету складає 37122,7 тис. грн., або 93,5 відсотків.  До спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло – 6796,9 тис.грн. або 111,3 відсотка  виконання планових  призначень, в тому числі субвенції 868,0 тис.грн., або 100,0 відсотків. В структурі загального фонду надходження податків і зборів за 9 місяців 2014 року складають 19,0 відсотків (план – 18031,1 тис. грн., надійшло 19018,6 тис. грн., перевиконаний план на 987,5 тис.грн. або на 5,5 відсотків) . Не зважаючи на позитивний показник по зведеному бюджету району за 9 місяців поточного року 5 місцевих рад не забезпечили виконання планових призначень загального фонду. 

Стан виконання бюджетів місцевого самоврядування за 9 місяців 2014 року, постійні проблеми з фінансуванням видаткової частини місцевих рад та головних розпорядників коштів районного бюджету, відсутність належного контролю за станом фінансово-бюджетної дисципліни в підпорядкованих установах свідчить про недостатній рівень роботи щодо належного виконання заходів.

Тому, відповідно до пунктів 1, 2, 7 статті 119 Конституції України,  пунктів 1, 2, 4, 7 статті 2, пункту 1 статті 25, частини першої статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", враховуючи протокольні доручення за підсумками колегії райдержадміністрації від 02.12.2014 року виходячи з  підсумків виконання місцевих бюджетів району за 9 місяців 



2014 року, з метою активізації роботи органів місцевого самоврядування району, головних розпорядників коштів районного бюджету та інших учасників бюджетного процесу, спрямованої на безумовне виконання Заходів, затверджених розпорядженнями голови райдержадміністрації від 03.03.2014 року № 55-р "Про затвердження заходів щодо виконання місцевих бюджетів у 2014 році" та від 28.03.2014 року № 78-р "Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів Первомайського району та економного використання коштів у 2014 році":

1. Доручити керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, головним розпорядникам коштів районного бюджету та запропонувати селищному і сільським головам:

          1) проаналізувати та розглянути на засіданнях виконкомів місцевих рад, нарадах з керівниками підвідомчих установ підсумки роботи за 10 місяців 2014 року;
2) взяти під особистий контроль питання безумовного виконання заходів, затверджених розпорядженнями голови райдержадміністрації від 03.03.2014 року № 55-р "Про затвердження заходів щодо виконання місцевих бюджетів у 2014 році" та від 28.03.2014 року № 78-р "Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів Первомайського району та економного використання коштів у 2014 році". Встановити особистий контроль за якістю та своєчасністю відпрацювання заходів і надання звітної інформації за підсумками проведеної роботи;
3) дотримуватись жорсткого підходу до платіжно-розрахункової та фінансово-бюджетної дисципліни, забезпечувати ефективне управління видатками місцевих бюджетів;

2. Інформацію про виконання цього розпорядження надавати фінансовому управлінню райдержадміністрації в терміни, визначені розпорядженнями голови райдержадміністрації від 03.03.2014 року № 55-р "Про затвердження заходів щодо виконання місцевих бюджетів у 2014 році" та від 28.03.2014 року № 78-р та від 28.03.2014 року № 78-р "Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів Первомайського району та економного використання коштів у 2014 році". 

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Маренчук) узагальнену інформацію надавати до сектору контролю апарату райдержадміністрації відповідно до термінів, зазначених у вказаних розпорядженнях.

4.   Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Бондаренка С.В.


Тимчасово виконуючий обов’язки
голови райдержадміністрації						В.В. Сирота











