УКРАЇНА

Великомихайлівська районна державна адміністрація Одеської області

Розпорядження
19.12.2017

№527/А-2017

Про схвалення проекту рішення
районної ради „Про районний
бюджет Великомихайлівського
району на 2018 рік”

. Відповідно до частини 1 статті 76 Бюджетного кодексу України, статей 2,
13 та 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши на
засіданні колегії районної державної адміністрації проект районного бюджету
Великомихайлівського району на 2018 рік (протокол №12 від 18.12.2017
року) :
1. Схвалити проект рішення районної ради «Про районний бюджет
Великомихайлівського району на 2018 рік» та подати його на розгляд
районній раді.
2. Доручити керівникам структурних підрозділів районної державної
адміністрації та розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету :
2.1. Привести свої витрати у відповідність з бюджетними асигнуваннями,
чисельність працівників установ - з визначеним фондом оплати праці, а інші
витрати - у відповідність з встановленими асигнуваннями таким чином, щоб
забезпечити виконання покладених на установу функцій.
2.2. Передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних
надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з
бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису на
проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не
забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.
3. Рекомендувати головам сільських рад:
3.1. Забезпечити прийняття місцевих бюджетів на 2018 рік відповідно до
вимог Бюджетного і Податкового кодексів України.
3.2. Забезпечити збалансованість відповідних Місцевих бюджетів у 2018
році та в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються
бюджетними установами
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3.3.
Передбачити у проектах місцевих бюджетів на 2018 рік кошти на
фінансування у повному обсязі захищених статей видатків у межах
обґрунтованих норм.
4. Рекомендувати Великомихайлівському відділенню Роздільнянської
ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області вживати заходів щодо забезпечення
надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) в обсягах, які будуть
затверджені місцевими радами на 2018 рік.
5. Управлінню Державної казначейської служби України у
Великомихайлівському районі Одеської області обов’язково у межах
планового бюджетного періоду покривати обсяги тимчасових касових
розривів місцевих бюджетів, пов’язаних із забезпеченням видатків загального
фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та
нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і
медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
6. Фінансовому управлінню Великомихайлівської районної державної
адміністрації:
6.1. Проконтролювати протягом місяця з дня прийняття рішень про
сільські бюджети на їх відповідність бюджетному законодавству згідно зі
статтею 1 15 Бюджетного кодексу України.
6.2. Інформувати районну державну адміністрацію про виконання
розпорядження щоквартально до 20 числа.
7. Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

Голова районної
державної адміністрації

