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Про підсумки виконання
районного бюджету
Запорізького району
за І квартал 2021 року
Розглянувши підсумки виконання районного бюджету Запорізького
району, колегія райдержадміністрації відмічає, що в районі проводилась
робота спрямована на забезпечення надходження доходів до бюджетів усіх
рівнів.
За І квартал 2021 року до загального фонду районного бюджету
Запорізького району надійшло 215,2 тис. грн., без урахування міжбюджетних
трансфертів, що у 1,9 рази більше плану на січень - березень 2021 року (112,4
тис. грн.). Перевиконання складає 102,8 тис. грн.
Протягом І кварталу 2021 року до загального фонду районного
бюджету в розрізі податків надійшло:
- податку на прибуток підприємств комунальної власності - 4,0 тис. грн.,
або 40% до плану на квартал;
- частини чистого прибутку (доходу) державних або комунальних
унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного
бюджету - 1,7 тис. грн.;
- плати за надання адміністративних послуг - 140,9 тис. грн. або 156,5%
до плану на квартал;
- надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
надійшло 52,9 тис. грн. або у 22,0 рази більше плану на квартал;
- інших надходжень - 15,8 тис. грн. або 157,9% до плану на квартал.
Крім власних доходів, до районного бюджету надійшло:
- інших субвенцій з місцевого бюджету - 629,4 тис. грн. або 100% до
уточненого плану на квартал.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло:
- власних надходжень бюджетних установ - 6,3 тис. грн.
Видаткову частину районного бюджету загальному фонду виконано на
54,5 % до уточненого річного плану. При уточненому річному плані на рік
7 325,9 тис. грн. профінансовано З 989,9 тис. грн. видатків.
Кредиторська заборгованість по захищених статтях видатків, які
фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, станом на 01.04.2021
року відсутня.
Керуючись статтями 13, 16, 17 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», з метою виконання районного бюджету Запорізького району за
результатами засідання колегії райдержадміністрації.
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Відділ фінансів райдержадміністрації протягом II кварталу 2021 року
забезпечити контроль за виконанням планових показників дохідної частини
районного бюджету.
2. Рекомендувати Вільнянському управлінню ГУ ДФС у Запорізькій
області вжити заходів щодо зменшення існуючої та недопущення виникнення
нової заборгованості з платежів до місцевих бюджетів.
3. Головних розпорядників коштів районного бюджету
- взяти під особистий контроль питання своєчасної та у повному обсязі
виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, забезпечити
безумовне виконання статті 51 Бюджетного кодексу України
в
частині
утримання чисельності працівників бюджетних установ в межах фонду
заробітної плати, затвердженого,у кошторисах;
- забезпечити ефективне управління коштами, дотримуватися жорсткого
режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної
дисципліни;
- забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну
та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та
послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
го розпорядження залишаю за собою.
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