УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

№
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Про затвердження заходів щодо організації
та виконання Державного бюджету України
та місцевих бюджетів району в 2017 році

Керуючись стЛ8 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», рішенням
районної ради від 23Л2.2016 № 4 «Про районний бюджет на 2017 рік»
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 10.02.2017 № 51
«Про затвердження заходів щодо організації та виконання Державногс
бюджету України та місцевих бюджетів області в 2017 році» та з меток
забезпечення якісного виконання бюджетів усіх рівнів Запорізького району і
2017 році:
1. Затвердити заходи щодо організації та виконання Державного бюджет}
та місцевих бюджетів Запорізького району в 2017 році (далі - Заходи), ще
додаються.
2. Зобов’язати заступників голови районної державної адміністрації і
межах повноважень, керівників управлінь та відділів райдержадміністрації
головних розпорядників коштів районного бюджету забезпечити виконанш
вищезазначених Заходів.
3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету, керівникам
управлінь та відділів райдержадміністрації інформувати управління фінансІЕ
райдержадміністрації про хід виконання Заходів до 10.10.2017 та до 10.01.2018.

4. Рекомендувати головам виконкомів сільських та селищних pa^
забезпечити виконання Заходів та інформувати управління фінансії
райдержадміністрації про хід їх виконання до 10.10.2017 та до 10.01.2018.
5. Запропонувати Вільнянській ОДП1 ГУ ДФС у Запорізької област
забезпечити виконання Заходів.
6. Управлінню фінансів райдержадміністрації підготувати голов:
райдержадміністрації інформацію про хід виконання цього розпорядження де
26.10.2017 та до 01.02.2018.
7. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови
райдержадміністрації від 21.03.2016 №186 « Про затвердження заходів щоде
організації та виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів >
2016 році».
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першогс
заступника голови райдержадміністрації Чудеснову С.І.

Голова Запорізької районної
державної адміністрації

А.Г.Васюк
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Розпорядження голови районної
державної адміністрації
ЗАХОДИ
щодо організації та виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів району
в 2017 році
Зміст заходу

Виконавці

2
у вати та забезпечити виконання Закону України «Про
ний бюджет України на 2017 рік», рішення районної ради
2.2016 № 49 «Про районний бюджет на 2017 рік» та рішень
X рад про місцеві бюджети на 2017 рік
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УпJDaвлiння фінансів
раидержадміністрації,
виконкоми сільських та
селищних рад, головні
розпорядники коштів
районного та державного
бюджету, керівники
бюджетних устано^айону,
Вільнянська ОДШ ГУ ДФС у
Запорізької області.
[ за участю головних розпорядників розпис доходів та Управління фінансів
і районного бюджету на 2017 рік
райдержадміністрації,
головні розпорядники коштів
районного бюджету

Термін
виконання
5
Протягом року

$

у

місячний
термін 3
дня
набрання
чинності рішення
районної ради від

23.12.2016 № 4
«Про районний
бюджет на 2017

рік»
шти в установленому порядку формування розписів Управління
фінансів У місячний
с бюджетів на 2017 рік, збалансованих помісячно за райдержадміністрації,
термін 3 дня
и і видатками бюджетів
затвердження
виконкоми
сільських
та місцевих
селищних оал

2
ечити в установленому порядку складання
чних програм за кожною бюджетною програмою

4
паспортів

и уточнені кошториси, плани асигнувань загального фонду
гу, плани надання кредитів із загального фонду, плани
[ьного фонду, плани використання бюджетних коштів,
:чуючи необхідність проведення заходів і здійснення
дних видатків протягом року
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Протягом 45
днів після
Головні розпорядники коштів
місцевих бюджетів
затвердження
рішення про
місцевий
бюджет
Головні розпорядники коштів Після одержання
місцевих бюджетів,
лімітних довідок
керівники бюджетних
установ та організацій

ти аналіз рішень
сільських, селищних рад стосовно
ання порядку складання, розгляду та затвердження Управління фінансів
іків бюджетів відповідно до статей 115, 122 Бюджетного
райдержадміністрації
^України

у встановлені
законодавством
терміни

»

ЧИТИ щомісячний контроль за виконанням дохідної частини Управління фінансів
X бюджетів в обсягах, затверджених рішеннями місцевих
райдержадміністрації,
017 рік.
виконкоми
сільських
селищних рад
ити контроль за визначенням економічно обґрунтованих
доходів при внесенні змін до місцевих бюджетів
Управління фінансів
райдержадміністрації,
виконкоми сільських та
селищних рад
и аналіз тенденцій щодо наповнення дохідної частини та Управління фінансів
и додаткові джгаела надходжень до бюджету, звернувши
/ увагу на необхідність активізації роботи з легяттпяттії райдержадміністрації

Протягом року
та

Починаючи 3 11
кварталу
поточного року
Протягом року
Тт-ГгЬпПЛ/ГЛ/тза-гт^

а рівні мінімальної, дотримання міжкваліфікаціиїтх
нршень в оплаті праці, погашення заборговаїїосі і по
ній платі, декларування доходів громадян, які самосгійііо
яють земельні ділянки (паї) та збільшення надходжень
^ на доходи фізичних осіб

ати внесення органами місцевого самоврядування змін до
щодо встановлення місцевих податків і зборів з метою
:ння їх у відповідність ДО ВИМОГ Податкового кодексу
[ (зі змінами)

заходів щодо ефективного управління підприємствами
ьної власності для покращення їх фінансового стану та
зня надходжень до місцевих бюджетів від цих підприємств
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облдержадміїїісг
рації в герміїїи
встановлені
Управління
агропромислового розвитку Деііар'гамеїггом
райдержадміністрації.
Управління
соціального
захисту
населення Інформувати
управліїнія
райдержадміністрації,
фінансів
виконкоми
сільських
та райдержадмінісі
селищних рад, Вільнянська рації
талі.но до
ОДПІ ГУ ДФС у Запорізької 7щоквар
числа місяця,
області
наступного
за
звітним
кварталом
01.04.2017
Вільнянська ОДПІ ГУ ДФС у До
поінформувати
Запорізької області
управління
фінансів
райдержадмініст
рації

Виконкоми сільських та
селищних рад
Запорізька районна рада

Протягом року
Інформувати
управління
фінансів
райдержадмініст
рації
ло 07.10.2017 тя

з затвердження кошторисів та внесення змін
до місцевих
дв на 2017 рік дотримуватися вимог статті 77 Бюджетного
^ України в частині врахування у першочерговому порядку
І в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ
;но до встановлених законодавством України умов оплати праці
іру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за
чну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення,
1ИЙ газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними
ами. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних
ках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів
іних бюджетних асигнувань, та з урахуванням необхідності
ї бюджетних коштів
1ИТИ контроль за дотриманням жорсткого режиму економи
них коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни

Виконкоми
сільських
та
селищних
рад,
головні Протягом року
розпорядники
коштів
районного та державного
бюджету,
керівники
бюджетних установ району

Виконкоми
сільських
та Протягом року
селищних
рад,
головні
розпорядники
коштів
районного та державного
бюджету,
керівники
бюджетних установ району

імати рішення щодо збільшення чисельності працівників Керівники бюджетних
зих установ.
установ та організацій
, пов’язані зі стимулюванням працівників бюджетних
здійснювати за умови забезпечення у повному обсязі
1ИМИ коштами обов’язкових виплат із заробітної плати,
зціальних виплат і видатків на проведення розрахунків за
ьні послуги та енергоносії
ІТИ контроль за плануванням та використанням фонду Виконкоми сільських та
праці працівників бюджетних установ відповідно до селищних рад, головні
ених чинним законодавством умов оплати праці, розміру
НОЇ з а р о б і т н о ї ППЯТИ т я яятооглчТТЛТЛЛТТХТ-«
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Протягом року

Протягом року

4

5

никам бюджетної сфери, впорядкувати строки винлат ус іаііон
гної плати для недопущення простроченої креди горсі.кої
ованості на звітні дати
ити перевірку правильності складання та затвердження Управління фінансів
жсів і планів асигнувань бюджетних установ
райдержадміністрації
їчити ефективне, результативне і цільове використання
гних коштів та проведення в першочерговому порядку
шків за захищеними статтями видатків загального фонду
IX бюджетів 3 метою недопущення будь-якої простроченої
'ваності та скоротити проведення ’ не-першочергових
в

До 01.06.2018

Виконкоми
сільських
та 1Іроіягом року
селищних
рад,
головні
розпорядники
коштів
районного
бюджету,
керівники
бюджетних
установ та організацій

ЧИТИ розробку та затвердження порядків використання Головні розпорядники
місцевого бюджету за бюджетними та регіональними місцевих бюджетів
ами, здійснення заходів за якими потребує нормативно
го визначення механізму використання бюджетних коштів

Протягом року

проведення
розрахунків
з
постачальниками
[осіїв та надавачами послуг у межах затверджених обсягів
цй з Державного бюджету України місцевим бюджетам на
ік відповідно до механізму та у терміни, затверджені
»вами Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 № 20 „Про
ження Порядку перерахування деяких субвенцій з
юго бюджету місцевим бюджетам на надання пільг,
й та компенсацій” (зі змінами), від 04.03.2002 № 256 „Про
ження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів
:нення заходів з виконання державних програм соціального
населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (зі
ЧИТИ

Управління
фінансів Протягом року
райдержадміністрацій
Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації

0

»вати перерозподіл видатків у розрізі функціональної та
чної класифікації видатків у межах загального обсягу
них призначень за загальним фондом районного бюджету
їй надання обґрунтованих пропозицій щодо доцільності
я запропонованих головним розпорядником змін у
му порядку
цникам бюджетних коштів забезпечити реєстрацію
шх зобов’язань та здійснення відповідних видатків за
м фондом бюджету лише в межах затверджених бюджетних
інь у кошторисах, а за спеціальним фондом бюджету [О в межах відповідних фактичних надходжень до
ного фонду бюджету

Управління фінансів
райдержадміністрації,
виконкоми сільських та
селищних рад, головні
розпорядники коштів
районного бюджету

Протягом року

протягом року
Виконкоми
сільських
та
селищних рад,
головні розпорядники
коштів районного бюджету,
керівники
бюджетних
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[ьним фондами (КПКВ 7781010 ’’Здійсіїеіііія ніікоііаичої
' Запорізькій області ”)

сення проектів
«адміністрації

кошторисів

)івник апарату
онної державної адміністрації

структурних

підрозділів
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після оіріімашія
ра іідержа д мі11іс гра іИї,
уііраилііиія
фімаїїсін иіггягу із pt)3iiiicy
нидаткіи
ра йдсржад мі11іс грації
Державі іого
бюджету
України
Управління
фінансів
райдержадміністрації,
керівники
структурних
підрозділів
райдержадміністрації

У місячниіі
термін після
затвердження
розпису вида Ікін
Державного
бюджету
України

В.О.Макущенко

