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Про
виконання місцевих бюджетів
Нижньосірогозького району за підсумками
2019 року
До загального фонду місцевих бюджетів району у 2019 році мобілізовано
82 142,7 тис. грн платежів, що становить 111,3 % до плану на цей період. Понад
план отримано 8 329,6 тис. грн. Виконання взятих зобов’язань щодо
наповнення дохідної частини бюджету забезпечено всіма місцевими
бюджетами.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до
загального фонду місцевих бюджетів збільшилося на 7107,1 тис. грн, або на
9,5% (факт 2018 року – 75035,6 тис. грн). Найвищий приріст досягнуто у
Сірогозькій (196,4%), Братській (118,6%) та Дем’янівській (107,1%) сільських
радах, проте, допущено скорочення надходжень по
Нижньосірогозькій
селищній (92,1%),
Вербівській (85,7%), Верхньоторгаївській (97,3%) та
Анатолівській (99,9%) сільських радах.
Динаміка збільшення надходжень спостерігається по основних податках і
зборах, які зараховуються до місцевих бюджетів. Так, по податку на доходи
фізичних осіб досягнуто зростання надходжень проти минулого року на
113,6%, або на 3760,0 тис. грн, по платі за землю — на 124,0% (4955,1 тис. грн).
У
районі
зменшилися
надходження
єдиного
податку
від
сільськогосподарських товаровиробників (платники IV групи) через зменшення
нормативної грошової оцінки сільгоспугідь.
До спеціального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів)
надійшло 3152,0 тис. грн, при плані 2035,7 тис. грн виконання складає 154,8 %.
До загального фонду районного бюджету (без врахування міжбюджетних
трансфертів) надійшло 33 016,3 тис. грн доходів, що становить 108,9 %, сума
перевиконання до плану - 2 701,7 тис. грн.
Темп зростання до минулого року 118,4 %, або 5 127,2 тис. грн (факт
2018 року – 27889,1 тис. грн).
Податковий борг, без урахування податкового боргу банкрутів, станом на
01 січня 2020 року становить 1 521,9 тис. грн.
За звітний період районом з державного та обласного бюджетів отримано
92 755,3 тис. грн дотацій та цільових субвенцій, що становить 92,5% до плану.

Крім того, за 2019 рік отримано із місцевих бюджетів усіх рівнів 6628,5 тис.
грн коштів іншої субвенцій, що становить 94,6% від запланованих на звітний
період коштів.
Місцеві бюджети району мали у своєму розпорядженні достатній
фінансовий ресурс для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати
працюючим у бюджетній сфері та на проведення розрахунків за спожиті
бюджетними установами енергоносії та житлово-комунальні послуги.
Кредиторська заборгованість відсутня.
Виконання районного бюджету за видатками по загальному фонду
забезпечено на 90,6 %. Протягом 2019 року здійснено видатків на 124 084,9 тис.
грн, що на 494,4 тис. грн більше проти 2018 року. По спеціальному фонду
видатки районного бюджету склали 6 288,8 тис. грн, що на 3 332,9 тис. грн
менше ніж у 2018 року.
На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетної
сфери за рахунок районного бюджету спрямовано 69532,9 тис. грн, або 94,9%
від запланованого обсягу, на оплату енергоносіїв – 6229,8 тис. грн, або 94,6%
від запланованого обсягу.
На фінансування заходів двадцяти чотирьох районних програм на 2019
рік передбачено кошти у сумі 16383,4 тис. грн. Касові видатки за звітний
період проведено у сумі 15064,0 тис. грн, що складає 91,9% до річного плану.
Видатки з резервного фонду районного бюджету не використовувалися.
З урахуванням залишку коштів на початок 2019 року (7744,4 тис. грн),
надходжень податків та зборів (33 016,3 тис. грн), трансфертів з державного
бюджету та місцевих бюджетів різних рівнів (95 797,4 тис. грн), фінансовий
ресурс районного бюджету по загальному фонду за 2019 рік склав 136 558,1
тис. грн, видатки проведено у сумі 124084,9 тис. грн, до бюджету розвитку
(спеціального фонду) передано 4370,5 тис. грн. Залишок коштів на рахунку
загального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2020 року склався у
сумі 8102,7 тис. грн.
Фінансовий ресурс спеціального фонду районного бюджету за 2019 рік, з
урахуванням залишку коштів на початок року (336,8 тис. грн), надходжень
поточного року (2138,1 тис. грн) та коштів, що передані до бюджету розвитку
із загального фонду (4370,5 тис. грн) склався у сумі 6845,4 тис. грн, видатки
проведено у сумі 6288,8 тис. грн, повернуто власних надходжень за минулий
рік - 5,6 тис. грн. Залишок коштів станом на 01 січня 2020 року складає 551,0
тис. грн.
Виходячи з вищезазначеного, керуючись статтею 6, пунктом 3 частини
першої статті 13, пунктом 1 статті 18, частиною четвертою статті 34, пунктом 1
частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»:
1. Взяти до відома звіт про виконання зведеного бюджету
Нижньосірогозького району за 2019 року та схвалити звіт про виконання
районного бюджету за 2019 рік.
2. Фінансовому відділу районної державної адміністрації:
2.1. Забезпечити в установленому порядку подання районній раді
відповідного пакета документів про виконання районного бюджету за 2019 рік.

2.2. Систематично проводити моніторинг надходжень податків і зборів у
розрізі місцевих бюджетів та видів платежів, аналізувати всі випадки зниження
надходжень у порівнянні з відповідним періодом 2019 року та вжити заходів
щодо їх усунення.
2.3. Спільно з виконкомами селищної та сільських рад встановити
належний контроль за станом виконання затверджених показників доходів
місцевих бюджетів на 2020 рік.
2.4. Активізувати роботу по виконанню розпорядження голови районної
державної адміністрації від 14 січня 2020 року № 14 «Про план заходів щодо
наповнення місцевих бюджетів району та економного і раціонального
використання бюджетних коштів у 2020 році».
3. Фінансовому відділу районної державної адміністрації, виконкомам
селищної та сільських рад, головним розпорядникам коштів районного
бюджету, керівникам бюджетних установ:
3.1. З метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати з
нарахуваннями працюючим у бюджетній сфері та здійснення розрахунків за
спожиті енергоносії і комунальні послуги взяти під особистий контроль повне
проведення та недопущення виникнення заборгованості з вказаних виплат. Для
здійснення розрахунків за енергоносії вжити заходів щодо своєчасного
проведення тендерних процедур та укладання угод.
3.2. Дотримуватися заходів з економії енергоресурсів, забезпечивши їх
споживання у фізичних обсягах у межах затверджених лімітів.
3.3. Забезпечити дотримання вимог статті 51 Бюджетного кодексу України
стосовно здійснення керівниками бюджетних установ фактичних видатків на
заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи
винагород, матеріальну допомогу лише у межах фонду заробітної плати,
затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови
районної державної адміністрації:
- від 24 квітня 2019 року № 96 «Про виконання місцевих бюджетів району
за підсумками I кварталу 2019 року»;
- від 24 липня 2019 року № 155 «Про виконання місцевих бюджетів
району за підсумками I півріччя 2019 року»;
від 21 жовтня 2019 року № 251 «Про виконання місцевих бюджетів району
за підсумками 9 місяців 2019 року».
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Полуекто О.М.
Голова районної
державної адміністрації
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