
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про хід виконання бюджету  

району за підсумками І кварталу 2014 року 

 

За підсумками січня – березня 2014 року до загального фонду зведеного 

бюджету району мобілізовано власних доходів в сумі 7180,6 тис. грн., що 

становить 124,2% до планових призначень та 107,2% до надходжень 

відповідного періоду 2013 року (6696,7 тис. грн.), з них: 

доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних  трансфертів 

отримано 4439,1 тис. грн., що на 63,4 тис. грн. або 1,4%  більше обсягу, 

розрахованого  Міністерством фінансів України; 

доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів надійшло 2741,5 тис. грн., чим забезпечено виконання бюджетних 

призначень звітного періоду на 120,6%.  

Бюджетні призначення виконано по всіх 7 запланованих видах доходів, 

додатково отримано до бюджету 1398,4 тис. грн. 

Із загальної кількості бюджетів, за рахунок яких сформований зведений 

бюджет району, залучені кошти в передбачених обсягах до 37 (крім 

Канівщинського, Краслянського, Нетяжинського, Сергіївського та Смоського 

бюджетів), що складає 88,1%. 

Якісне виконання бюджетів по доходах загального фонду забезпечили 18 

місцевих бюджетів або 42,9% від загальної кількості. Решта виконкомів 

сільських і селищних рад не мобілізували кошти в запланованих обсягах по 

окремих джерелах доходів. До бюджету недоотримано коштів 157,1 тис. грн. 

Податковий борг до бюджету району на 01 квітня 2014 року становить 

72,9 тис. грн., що на 6,3 тис. грн. або 9,5% більше, ніж на початок року. 

За І квартал нинішнього року отримано трансфертів з державного та 

обласного бюджетів в сумі 26059,1 тис. грн., в т.ч. дотації вирівнювання -

14159,8 тис. грн. (96,6%) та субвенцій – 11899,3,3 тис. грн. (92,8 %). 

Видатки загального фонду бюджету  січень – березень 2014 року склали 

35570,5 тис. грн., у порівнянні відповідним періодом 2013 року відбулося їх 

зростання на 13,1%. Цільові видатки за рахунок субвенцій становлять             

11910,7 тис. грн. або 33,5%  від суми проведених видатків. 

Обсяг видатків загального фонду місцевих бюджетів району (без 

субвенцій з Державного та обласного бюджетів) склав 23659,8 тис. грн., у 
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порівнянні з  аналогічним періодом попереднього року відбулося їх зростання 

на 2962,4 тис. грн. або 14,3%.  

На утримання установ і закладів освіти в звітному кварталі з місцевих 

бюджетів району спрямовано 12622,3 тис. грн., охорону здоров`я –                 

5809,8 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення  - 12459,4 тис. 

грн., на культуру і мистецтво – 1695,6 тис. грн. 

У структурі видатків питома вага захищених статей видатків складає 

98,4%, в тому числі на заробітну плату - 80,8% (19106,3 тис. грн.), оплату 

енергоносіїв – 14,9% (3535,8 тис. грн.), продукти харчування та медикаменти – 

2,1% (486,8 тис. грн.). 

На 01 квітня 2014 року в районі налічувалася кредиторська 

заборгованість по оплаті праці за другу половину березня в сумі 3132,5 тис. грн. 

та за спожиті енергоносії - 719,7 тис. грн. 

З врахуванням обговорення на розширеному, спільному з Президією 

районної ради засіданні Колегії райдержадміністрації: 

 

1. Інформацію начальника фінансового управління райдержадміністрації 

Мусійченко Н.В. про хід виконання бюджету району за підсумками І кварталу 

2014 року взяти до відома. 

2. Прилуцькій об’єднаній державній податковій інспекції Головного 

управління Міндоходів у Чернігівській області (Пахарина В.Т.) та фінансовому 

управлінню райдержадміністрації (Мусійченко Н.В.) спільно з виконкомами 

сільських, селищних рад забезпечити виконання доходної частини місцевих 

бюджетів в 2014 році у запланованих обсягах. 

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Мусійченко Н.В.), 

виконкомам сільських і селищних рад забезпечити:  

- першочергове фінансування видатків на заробітну плату з 

нарахуваннями, проведення розрахунків за спожиті енергоносії, не допускаючи 

простроченої кредиторської заборгованості із зазначених виплат; 

- своєчасне подання матеріалів щодо оформлення короткотермінових 

та середньострокових позичок для здійснення видатків загального фонду, в 

першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ. 

4. Головним розпорядникам коштів районного бюджету, керівникам 

бюджетних установ району, виконкомам сільських і селищних рад забезпечити 

безумовне виконання  Плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, 

вишукання  додаткових джерел надходжень до них, дотримання жорсткого режиму 

економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2014 

році, затвердженого розпорядженням в. о. голови райдержадміністрації від 31 

березня 2014 року №122. 

5. Відділу освіти райдержадміністрації (Юрасюк О.С.) забезпечити 

ефективне комплектування шкільної мережі на 2014 – 2015 навчальний рік. 

6. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації 

(Бутко Н.П.) забезпечити цільове та ефективне використання коштів субвенцій 

з державного бюджету на здійснення заходів з виконання  державних програм 

соціального захисту населення.  



7. Виконкомам сільських та селищних рад заплановані кошти субвенції з 

державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (поточні видатки) 

використати за цільовим призначенням.  

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов`язків. 

 

 

Голова районної  

державної адміністрації        І.В. Тютюнник 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


