„ЗАТВЕРДЖУЮ”
Начальник фінансового управління Первомайської райдержадміністрації                                            ______________О.Г. Маренчук
_                                 _2019року     

П  Л  А  Н
основних питань економічної і контрольної роботи
фінансового управління Первомайської   райдержадміністрації на 2019 рік

№№ п/п 
3      А     X     0     Д    И 
Відповідальний 
Виконавці 
Термін подання матеріалів 
1
Організаційні заходи



1.1
Проведення нарад з питань виконання місцевих бюджетів, а також з окремої тематики на розширених засіданнях.
Начальник  Маренчук  О.Г.
Бюджетний відділ
Відділ доходів та економічного аналізу,         Відділ фінансів установ соціального захисту населення та галузей виробничої сфери
По окремому плану
1.2
Підготовка доповідної записки "Про підсумки виконання бюджету за 2018рік", за 1 квартал, 1 півріччя та 9 місяців 2019 року.
______”___
_____”_____
Лютий, Травень, Серпень, Листопад
1.3
Складання та затвердження планів тематичних, помісячних планів роботи відділів.
Юрченко О.А., Кліментова Т.Г., Баранюк Ю. С. 
Заст. начальника- начальник відділу доходів та економічного аналізу, начальники бюджетного відділу, відділу фінансів установ соціального захисту населення та галузей виробничої сфери
Щомісячно
1.4
Підготовка пояснювальної записки до річного звіту про виконання районного та зведеного бюджетів району за 2018 рік.
Юрченко О. А.
Баранюк Ю. С. Кліментова Т. Г
Бюджетний відділ           Відділ доходів та економічного аналізу,         Відділ фінансів установ соціального захисту населення та галузей виробничої сфери
Лютий
2

Складання зведеного бюджету району           та районного бюджету



2.1
Складання проекту зведеного бюджету району та районного бюджету на 2019 рік. Підготовка з урахуванням пропозицій районних відділів управлінь проекту рішення сесії районної ради "Про районний бюджет на 2019  рік" пояснювальної записки, розрахунків та обґрунтувань до всіх показників доходів і видатків та інших матеріалів.
Кліментова Т.Г.          Юрченко О.А. Баранюк Ю. С.
Бюджетний відділ           Відділ доходів та економічного аналізу,         Відділ фінансів установ соціального захисту населення та галузей виробничої сфери
По окремому плану
2.2
Проведення експертизи рішень сільських рад про прийняття місцевого бюджету щодо дотримання вимог Бюджетного кодексу України.
Кліментова Т.Г.          Юрченко О.А. Баранюк Ю. С.
Бюджетний відділ           Відділ доходів та економічного аналізу,         Відділ фінансів установ соціального захисту населення та галузей виробничої сфери
Після прийняття ЗУ "Про державний бюджет України на 2019 рік"
2.3
Складання на підставі прогнозних макропоказників та розрахунків до всіх показників доходів і видатків, аналіз стану мобілізації доходів бюджету і пропозицій, щодо упорядкування районних витрат та їх використання, проекту зведеного бюджету району на 2019 рік, доведення відповідних прогнозних показників до районних управлінь, відділів та інших органів державної виконавчої влади.
Кліментова Т.Г.
Юрченко О.А. , Баранюк Ю. С.
Бюджетний відділ           Відділ доходів та економічного аналізу,         Відділ фінансів установ соціального захисту населення та галузей виробничої сфери

Відповідно до
бюджетного
законодавства
3
Виконання районного бюджету та зведеного бюджету району.



3.1
Аналіз і розробка прогнозів виконання районного та зведеного бюджету району у 2019 році, підготовка доповідей з питань виконання місцевих бюджетів.
Кліментова Т.Г.
Юрченко О.А. , Баранюк Ю. С..
Бюджетний відділ           Відділ доходів та економічного аналізу,         Відділ фінансів установ соціального захисту населення та галузей виробничої сфери
Щомісячно
3.2
Підготовка пояснювальної записки до квартального звіту про виконання районного та зведеного бюджетів району у 2019 році.
Кліментова Т.Г.
Юрченко О.А. , Баранюк Ю. С.
Бюджетний відділ           Відділ доходів та економічного аналізу,         Відділ фінансів установ соціального захисту населення та галузей виробничої сфери
В місяці слідуючому за звітним кварталом
3.3
Аналіз правильності дотримання нормативів розмежування загальнодержавних податків і зборів до районного бюджету та нормативів перерахувань субвенцій нижчестоящих бюджетів.
Кліментова Т.Г.
Юрченко О.А. , Баранюк Ю. С..
Бюджетний відділ           Відділ доходів та економічного аналізу,         Відділ фінансів установ соціального захисту населення та галузей виробничої сфери
Щомісячно
4
Аналіз податкової політики,  ефективності використання бюджетних коштів у бюджетних установах, зміцнення державної фінансової дисципліни



4.1
Про надання річних розписів
Юрченко О.А.
Кліментова Т.Г.
Баранюк Ю. С.
Юрченко О.А.
Кліментова Т.Г.
Баранюк Ю. С.
Щомісячно
01 числа
4.2
Про внесення змін до програмного забезпечення "Місцеві бюджети"
Юрченко О.А.
Кліментова Т.Г.
Баранюк Ю. С.
Юрченко О.А.
Кліментова Т.Г.
Баранюк Ю. С.
Щомісячно
01 числа
4.3
Інформація на виконання доручення ДФ ОДА від 23.03.2018 року № 031-09/852
Юрченко О.А.
Юрченко О.А.
Щомісячно
08 числа
4.4
Надати дані про залучення  залишків коштів на початок року
та перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів в розрізі адміністративно-територіальних одиниць,  згідно листа ГФУ №022-29/479 від 01.02.13 р.
Кліментова Т.Г.
Кліментова Т.Г.
Щомісячно до 01 числа

4.5
Надати інформацію  на виконання розпорядження голови ОДА
від 03.06.2016 р. №  219- р «Про вжиття невідкладних заходів з ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати»
Кліментова Т.Г.
Компанійченко Г.Д.
Щомісячно
01, 10,  20 числа
4.6
Інформація щодо закупівлі товарів, робіт та послуг (лист № 114-01.02-01 від 31.01.14)
Юрченко О.А.
Непомяща Л.А.
Щомісячно            01 число
4.7
Дані про стан розрахунків та житлово-комунальні послуги
Юрченко О.А.
Непомяща Л.А.
Щомісячно   
01 числа
4.8
Дані про стан фінансування соціальних виплат із місцевих бюджетів , та щодо заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетних установ які фінансуються із місцевих бюджетів усіх рівнів , На №022-29/204 від 15.01.2019р.
Баранюк Ю. С.
Зацеркляна Ю. І.
Щомісячно
01, 20, 30 числа 
4.9

Оперативні дані про стан розрахунків
по Первомайському  району за надані пільги та житлові субсидії населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот На №042-23/1718 від 21.06.2018р.
Баранюк Ю. С.
Вергелес Н. С.
Щомісячно
12 числа
4.10
Інформація щодо причин невиконання планових показників дохідної частини місцевих бюджетів (031-09/1077 від 10.04.17)
Юрченко О.А.
Юрченко О.А.
Щомісячно до 02 числа
4.11
Залучення  вільних залишків коштів місцевих бюджетів та обсягів
перевиконання доходної частини.№022-29/479 від 01.02.13р
Кліментова Т. Г.
Кліментова Т.Г.
Щомісячно
02 числа
4.12
Дані про перерахування коштів  та залишки на рахунках по субвенції на надання пільг та житлових субсидій  населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та  рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  На №042-23/633 від 01.03.2018р.
Баранюк Ю. С.
Вергелес Н. С.
Щомісячно
02 числа
4.13
Природоохоронних заходів (доручення голови Миколаївської ОДА від 07.02.2018 року № 559/0/05-61/3-18) 
Баранюк Ю. С.
Баранюк Ю. С.
Щоквартально
10 числа
4.14
Реєстр фактично нарахованих сум пільг, субсидій, допомог, які фінансуються за рахунок субвенцій з Державного бюджету України, (лист від 29.12.2017 №042-23/3943)
Баранюк Ю. С.
Зацеркляна Ю. І.
Щомісячно
02 числа
4.15
Дані про відсутність депозитних рахунків у банківських установах для розміщення коштів місцевих бюджетів;
Юрченко О.А.
Непомяща Л.А.
Щомісячно
02 числа
4.16
Про розміщення коштів місцевих бюджетів на депозитних рахунках в банківських установах..
Юрченко О.А.
Непомяща Л.А.
Щомісячно
02 числа
4.17
Щодо проблемних питань у щоденній роботі стосовно наповнення дохідної частини бюджетів   ( 031-09/1384 від 18.04.11р.)
Юрченко О.А.
Миронюк О. М.
Щомісячно 03 числа
4.18
Реєстр фактично нарахованих сум пільг та субсидій, які фінансуються за рахунок  субвенції з місцевого бюджету  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лист № 042-23/0377 від 30.01.2018)
Баранюк Ю. С.
Вергелес Н. С.
Щомісячно
03 числа
4.19
Про оздоровлення та відпочинок дітей (№042-23/398 від 31.01.2018р)
Кліментова Т. Г.
Марущак Т.Б.
Щомісячно
03 числа
4.20
Інформація про профілактику злочинності та вдосконаленню системи захисту конституційних прав і свобод (043-21/1209 від 20.04.2017)
Кліментова Т.Г.
Компанійченко Г.Д.
Щоквартально
03 число
4.21
Уточнений розпис видатків та помісячна розбалансованість розпису (лист УДК від 298//04-15 від 31.03.09 №233/03-08)
Кліментова Т.Г.
Кліментова Т.Г.
Щомісячно
04 числа

4.22
Інформація про надання окремих видів держ.допомоги. (№ 042-23/668)
Баранюк Ю. С.
Зацеркляна Ю. І.
Щомісячно
04 та 18 числа
4.23
Про посилення фінансової дисципліни на державних підприємствах, установах та закладах бюджетної сфери області (розпорядження ОДА №171-р від 07.06.2010р)
Баранюк Ю. С.
Баранюк Ю. С.
Щомісячно
до 10 числа починаючи з травня місяця
4.24
Відомості про результати контрольно-економічної роботи  
(лист УДК від 15.05.2018 №022-29/1371)
Баранюк Ю. С.
Баранюк Ю. С.
Щоквартально
до 05 числа
4.25
Надати інформацію щодо аналізу звітних та планових показників
медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у   2018 роках згідно листа ДФ ОДА від 17.02.2017 р. №041-24/455
Кліментова Т.Г.
Компанійченко Г.Д.
Щомісячно
05 числа
4.26
Надати інформацію на виконання розпорядження КМУ від 01.03.2014р. №156-р «Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання», згідно листа ДФ о д а від 10.04.2014 р.№ 022-29/1204
Кліментова Т.Г.
Кліментова Т.Г.
Щоквартально 05 числа
4.27
Проведення контролю за відповідністю чинному бюджетному законодавству рішень місцевих бюджетів ( 022-29/5115 від 23.12.2007 р.)
Кліментова Т.Г. ЮрченкоО.А. Баранюк Ю. С.
Кліментова Т.Г. ЮрченкоО.А.
Баранюк Ю. С.
Щомісячно до 07 числа
4.28
Доручення ОДА від 08.07.2011 р. № 031-09/2318 Про  стан розрахунків за оренду земельних та майнових паїв.
Юрченко О.А.
Юрченко О.А.
Щомісячно
10числа
4.29
Про капітальні видатки (№022-29/1266 від 07.04.2011р)
Кліментова Т.Г.
Кліментова Т.Г.
Щомісячно
10 числа
4.30
Інформація про штатну та фактичну чисельність працівників в бюджетних установах. (№ 042-22/538 від 19.02.2018 р.
Кліментова Т.Г.  Баранюк Ю.С.
Компанійченко Г.Д.             Зацеркляна Ю.І.
Щомісячно до 10 числа
4.31
Про надання інформації щодо розподілу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам Миколаївської області на капітальні видатки (лист № 022-29/2779 від 08.10.18)
Баранюк Ю. С.
Баранюк Ю. С.
Щомісячно10 числа
4.32
Інформація про стан розрахунків з надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого побутового палива та рідкого пічного і скрапленого газу, та фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги. (лист № 043-23/885 від 28.03.18)
Баранюк Ю. С.
Зацеркляна Ю. І.
Вергелес Н. С.
Щоквартально
10 числа
4.33
Дані щодо затверджених асигнувань та недостатности лімітів по оплаті енергоносіїв на 2018 рік  по бюджетних установах і організаціях, які фінансуються з бюджету Первомайського району   ( № 042-23/744 від 13.03.18 р.)
Баранюк Ю. С.
Зацеркляна Ю. І.
Щомісячно
15 числа
4.34
Інформація щодо реалізації заходів по усуненню порушень встановлених перевірками кошторисів.
Баранюк Ю. С.
Баранюк Ю. С.
Щомісячно
10 числа
4.35
Інформація про підсумки контрольно-економічної роботи 022-29/591 від 24.02.2017р
Баранюк Ю. С.
Баранюк Ю. С.
Щоквартально
до 10 числа
4.36
Надати інформацію на виконання розпорядження голови ОДА
№77-р від 10.03.09 р.”Про заходи щодо забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ і організацій, пенсій стипендій та інших соціальних виплат”
Кліентова Т. Г.
Кліентова Т. Г.
Щомісячно
12 числа та 29 числа
4.37
Про наявність/відсутність випадків відправлення педагогічних працівників у відпустки без збереження заробітної плати (№022-29/4173 від 13.12.2011р)
Кліентова Т. Г.
Марущак Т.Б.
Щомісячно
13 числа
4.38
Інформація на виконання листа ДФ від 11.10.2018 року " 031-09/2822
Юрченко О.А.
Юрченко О.А.
Щомісячно
10 числа
4.39
Інформація про стан планування та виплати заробітної плани працівників закладів, установ та організацій що фінансуються з місцевих бюджетів (№022-29/967 від 01.04.2016р)
Кліентова Т. Г.
Баранюк Ю. С.
Марущак Т.Б.
Компанійченко Г.Д.
Баранюк Ю. С.

Щомісячно
15 числа
4.40
Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 №983 та факсограми Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
Баранюк Ю. С.
Баранюк Ю. С.
Щомісячно
10 числа
4.41
Про стан розрахунків на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, (лист від 01.02.2018 №042-23/404)
Баранюк Ю. С.
Вергелес Н. С.
Щомісячно
4 числа
4.42
Нарахування заробітної плати, відпускних, по лікарняним листам, записи  в особові рахунки працівників райфінуправління
Юрченко О.А.
Непомяща Л.А.
Протягом місяця
4.43
Інформація про короткотермінові позички на покриття тим час кас. розрив. (лист від 25.03.2011 року № 022-29/1061)
Кліментова Т.Г.
Кліментова Т.Г.
Щомісячно
23 числа
4.44
Інформація про виконання розпорядження голови Миколаївської ОДА від 07.03.1997р. № 120-р.

Юрченко О.А.

      Миронюк О. М.
Щомісячно
3 числа 
4.45
Інформація про стан фінансування соціальних виплат 
Юрченко О.А.
Непомяща Л.А.
Щомісячно
01 числа
4.46
Аналіз стану фінансування соціальних виплат з місцевих бюджетів району.
Баранюк Ю. С.
Зацеркляна Ю. І.
Щосередова
4.47
Надати ОДПІ звіт про використання коштів пенсійного фонду
Юрченко О.А.
Непомяща Л.А.
Щомісячно
20 числа
4.48
Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості  місцевих бюджетів
Юрченко О.А.
Непомяща Л.А.
Щомісячно
22 числа
4.49
Розробка виписок банку по доходам  і видаткам  місцевого бюджету,
Юрченко О.А.
Непомяща Л.А.
Протягом місяця
4.50

Складання меморіальних ордерів, записи в   книгу „Журнал-головна” по фінуправлінню
Юрченко О.А.
Непомяща Л.А.
Протягом місяця
4.51
Інформація на виконання листа ДФ  № 031-09/1077 від 10.04.2017
Юрченко О.А
Юрченко О.А
Щомісячно
10 числа
4.52
Інформація на виконання розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 16.03.2018 року № 76-р "Про запровадження моніторингу оцінки соціально-економічного розвитку міст обласного значення, районів, об'єднаних територіальних громад Миколаївської області" (лист ДФ № 031-09/852 від 23.03.2018 року)
Юрченко О.А
Юрченко О.А
Щомісячно
10 числа
4.53
Виконання протокольних доручень ОДА, РДА
Юрченко О.А
Юрченко О.А
Миронюк О. М.
Згідно встановлених термінів
4.54
Виконання поточних завдань департаменту фінансів та райдержадміністрації
Юрченко О.А
Юрченко О.А
Миронюк О. М.
Згідно встановлених термінів
4.55
Підготовка матеріалів для місячної та квартальної звітності 
Юрченко О.А
Юрченко О.А
 Миронюк О. М.
Згідно встановлених термінів
4.56
Прийняття участі в засіданні робочої групи з питань дотримання установами, підприємствами і організаціями усіх форм власності норм законодавства щодо сплати податків, зборів та інших соціальних платежів до бюджетів усіх рівнів, пошуку та залучення додаткових резервів наповнення бюджетів, за рахунок легалізації використання найманої праці, земельних ділянок та іншого державного і комунального майна
Юрченко О.А
Юрченко О.А
За окремим планом
4.57
Інформація щодо аналізу звітних та планових показників медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році згідно жиста ДФ ОДА від 05.02.2019 р. №041-25/481
Кліментова Т.Г.  
Компанійченко Г.Д.             
Щомісячно до 10 числа
5
Тематичні перевірки



5.1
Перевірка кошторисів бюджетних установ району, сільських та селищної рад
Баранюк Ю. С.
Кліментова Т.Г.
Бюджетний відділ
Відділ доходів та економічного аналізу,         Відділ фінансів установ соціального захисту населення та галузей виробничої сфери
Згідно графіка
6

Наради, семінари.



6.1
Проведення занять економічних навчань у відділах фінансового управління
Баранюк Ю. С.
Юрченко О.А.
Кліментова Т.Г.
Баранюк Ю. С.

Два рази в місяць
6.2
Проведення семінарів з головними розпорядниками бюджетних коштів району
Баранюк Ю. С.
Юрченко О.А.
Кліментова Т.Г.
Баранюк Ю. С.
За окремим планом
7.
Методологічна допомога



7.1.
Надання методологічної та консультативної допомоги селищній та сільським радам району з питань планування та виконання місцевих бюджетів шляхом присутності на сесіях та  засіданнях виконкому місцевих рад
Маренчук О.Г.
Юрченко О.А.
Кліментова Т.Г.
Баранюк Ю. С.

По мірі необхідності
за окремим планом

Начальник відділу фінансів установ соціального захисту 
населення та  галузей виробничої сфери фінансового 
управління Первомайської райдержадміністрації									Ю. С. Баранюк

