
 
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 підсумки виконання  

бюджету району за 2013 рік  

 

 За підсумками 2013 року до загального фонду зведеного бюджету району 

(без врахування  трансфертів) мобілізовано власних доходів в сумі              

32374 тис. грн., що більше показника 2012 року на 3365 тис. грн. або 11,6%. 

Разом з тим, уточнені річні бюджетні призначення за доходами 

загального фонду виконані на 93,9%.  

Фактичні надходження доходів, що враховуються при визначенні 

міжбюджетних трансфертів, склали 20879,6 тис. грн., що на 4682,2 тис. грн. або 

28,9% перевищує показник, обрахований Міністерством фінансів України 

(16197,4 тис. грн.). 

Доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів , 

залучено 11494,4 тис. грн., уточнені бюджетні призначення виконано на 

106,5%. 

Із загальної кількості бюджетів, за рахунок яких сформований зведений 

бюджет району, не виконаний районний бюджет та бюджети Погребівської 

(97,3%) сільської  і Ладанської (73,3%) селищної рад. 

Не досягнуто якісне виконання доходів загального фонду 27 місцевими 

бюджетами або 64,3% від загальної кількості, внаслідок чого бюджет району 

недоотримав за 2013 рік  5262,5 тис. грн.  

Забезпечено виконання по шести джерелах доходів, додаткові 

надходження склали 1139,9 тис. грн. 

Поряд з цим по трьох видах доходів недоотримано кошти в сумі                 

3242 тис. грн., з них: по податку на доходи фізичних осіб – 2801,1 тис. грн., що 

складає 11,8% від запланованої суми, по платі за державну реєстрацію суб`єктів 

підприємницької діяльності – 5,7 тис. грн. або 70,4% та інших надходженнях –  

435,2 тис. грн. або 78,6%. 

Податковий борг до бюджету району на 01 січня 2014 року становить   

66,6 тис. грн., що на 14,8 тис. грн. або 18,2% менше, ніж на початок року.  

До загального фонду бюджету району отримано трансфертів з 

державного та обласного бюджетів в сумі 103722,3 тис.  грн., в т.ч. дотації 

вирівнювання – 57315,6 тис. грн. (100%) додаткової дотації на вирівнювання 
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фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 8973,3 тис. грн.(100%) та 

субвенцій – 37433,4 тис. грн. (98,5%).  

Видатки загального фонду бюджету за 2013 рік склали 131122,7 тис. грн., 

з них цільові видатки за рахунок субвенцій – 37406,2 тис. грн. або 28,5% суми 

профінансованих коштів. 

У структурі проведених видатків питома вага захищених статей складає 

96,5%, в тому числі видатків на заробітну плату -  83,6% (78320,7 тис. грн.), 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9,5% (8898,4 тис. грн.), продукти 

харчування та медикаменти – 2,8% (2598,4 тис. грн.). 

Станом  на 01 січня 2014 року утворилася кредиторська заборгованість із 

заробітної плати з нарахуваннями за ІІ половину грудня, термін оплати якої не 

настав, в сумі 2474,8 тис. грн.  

Установами, що фінансуються з місцевих бюджетів, спожито 

енергоносіїв на загальну суму 10174,8 тис. грн. Рівень проплат становить  

86,7%. Борг перед підприємствами-постачальниками послуг на 01 січня 2014 

року склався в сумі 1345,1 тис. грн. 

В 2014 році з метою максимально ефективного використання наявних 

фінансових ресурсів, забезпечення фінансування видатків за захищеними 

статтями бюджету головним розпорядникам коштів районного бюджету, 

виконкомам сільських та селищних рад необхідно вжити заходів щодо 

економного і раціонального використання бюджетних коштів та дотримуватися 

суворої фінансово-бюджетної дисципліни.  

З врахуванням обговорення на розширеному, спільному з Президією 

районної ради засіданні Колегії райдержадміністрації: 

 

1. Інформацію начальника фінансового управління райдержадміністрації  

Мусійченко Н.В. про виконання бюджету району за підсумками 2013 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 координацію роботи щодо пошуку 

резервів наповнення доходної частини місцевих бюджетів та її виконання в 

2014 році у запланованих обсягах.  

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

виконкомам сільських і селищних рад : 

3.1. Максимально забезпечити потребу в коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 

умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення 

розрахунків бюджетних установ за комунальні послуги та енергоносії.  

3.2.  Здійснити ефективний розподіл вільних залишків коштів місцевих 

бюджетів, що склалися на 01 січня 2014 року.  

3.3. Забезпечити першочергове фінансування видатків на оплату праці та 

енергоносії, своєчасне подання  матеріалів для оформлення короткотермінових 

та середньострокових позик.  



3.4. Встановити на 2014 рік розпорядникам коштів місцевих бюджетів 

ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах, з урахуванням 

необхідності дотримання жорсткої економії бюджетних коштів, виходячи з 

обсягів відповідних бюджетних асигнувань.  

4. Головним розпорядникам коштів районного бюджету, кер івникам 

бюджетних установ, виконкомам сільських і селищних рад : 

4.1. Продовжити роботу по упорядкуванню структури бюджетних 

установ та штатної чисельності їх працівників із урахуванням обсягів 

фінансових ресурсів місцевих бюджетів на 2014 рік.  

4.2. Контролювати питання недопущення взяття бюджетних зобов’язань 

із доплат стимулюючого характеру та необов’язкових виплат працівникам 

бюджетних установ в умовах нестачі бюджетних призначень на оплату праці. 

Не допускати безпідставного збільшення чисельності працівників. 

4.3. Посилити контроль за станом фінансово-бюджетної дисципліни, 

обліку та звітності в бюджетних установах.  

5. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації  

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

державного бюджету на здійснення заходів з  виконання  державних програм 

соціального захисту населення.  

6. 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) та 

залишки коштів субвенції на комунальні дороги за 2013 рік використати за  

цільовим призначенням.  

7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування затвердити заходи 

щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, 

передбачених для їх утримання відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 22 лютого 2008 року №943 «Про економію державних коштів»  (із 

змінами). 

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов`язків.  

 

 

Голова районної 

державної адміністрації    О.Д. Власенко  

 

 

  

 

 

 
 

 


