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Про виконання районного бюджету та
бюджету Великомихайлівського району
за І півріччя 2017 року
За І півріччя 2017 року до місцевих бюджетів (без врахування
трансфертів) надійшло 20218,1 тис.грн. при плані з урахуванням змін в
сумі 17 775,5 тис.грн., виконання плану забезпечено на 113,7%.
До загального фонду
надійшло 19 328,2 тис.грн., при плані з
урахуванням змін в сумі 17 181,3 тис.грн., виконання становить 112,5%.
До спеціального фонду надійшло 889,9 тис.грн., при плані з урахуванням
змін в сумі 594,2 тис.грн., виконання становить 149,8%.
Видатки
місцевих
бюджетів
з
трансфертами
виконані
в
обсязі 119 556,8 тис.грн., у тому числі загальний фонд 115 308,7 тис.грн.,
виконання становить 51,3%, спеціальний фонд 4 248,2 тис.грн.. виконання
становить 33,3%. На захищені статті спрямовано 104 426,1 тис.грн.
До районного бюджету (без урахування трансфертів)
надійшло
7 022,5 тис.грн., виконання плану забезпечено на 110,7%. Загальний фонд
виконано на 106,9%, спеціальний фонд - на 157,6%.
Видатки районного бюджету профінансовані в обсязі 104 030,5 тис.грн., у
тому числі загальний фонд 101 733,5 тис.грн., виконання становить 52,9%,
спеціальний фонд - 2 297,0 тис.грн., виконання становить 35,1%. Захищені
статті видатків профінансовано в обсязі 96 804,9 тис.грн., або 95,5% обсягу
видатків загального фонду.
По 8 затверджених на І півріччя 2017 року субвенціях з державного
бюджету фактично отримано 83 215,9 тис.грн., що становить 96,1 %.
Відповідно до статей 6, 16, 18 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», розглянувши на засіданні колегії районної державної
адміністрації питання про виконання бюджету Великомихайлівського району за
І півріччя 2017 року (протокол №7 від 20.07.2017 року):
1. Доручити начальникам структурних підрозділів районної державної
адміністрації, головним розпорядникам коштів районного бюджету та
рекомендувати селищним, сільським головам:
1.1. Забезпечити:
- скорочення кількості підприємств, які виплачують заробітну плату менше
мінімального розміру, та організувати роботу зі збільшення рівня
середньомісячної заробітної плати;

- недопущення обсягів заборгованості із заробітної плати на економічно
активних підприємствах;
- активну роботу комісій з легалізації заробітної плати та робочих місць;
- проведення роботи з погашення підприємствами,
установами,
організаціями податкового боргу та не допускати його утворення.
1.2. Посилити контроль за цільовим спрямуванням, економним та
ефективним використанням бюджетних коштів, дотриманням вимог діючого
законодавства щодо оформлення документів по капіталізованих видатках.
1.3. Постійно вживати заходів щодо недопущення виникнення та
зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, у тому числі з
простроченим строком оплати.
1.4. Дотримуватись першочерговості забезпечення фінансування в
повному обсязі соціальних і захищених статей видатків при фінансуванні
підпорядкованих установ.

