УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про хід виконання Програми
забезпечення бюджетного процесу
на 2016-2020 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», пункту 5 Порядку звітування по виконанню районних цільових
програм, затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого
скликання від 28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника
фінансового управління райдержадміністрації Варги В.П., районна рада
В И Р І Ш И Л А:
Взяти до відома інформацію фінансового управління районної державної
адміністрації про хід виконання Програми забезпечення бюджетного процесу
на 2016-2020 роки (додається).

Голова районної ради
м.Виноградів,26 липня 2019 року
№768

В.В. Любка

Звіт про виконання районної Програми
забезпечення бюджетного процесу на 2016-2020 роки
за 2018 рік
На виконання районної Програми забезпечення бюджетного процесу на
2016-2020 роки у 2018 році фінансовим управлінням здійснено такі заходи:
Програма забезпечення бюджетного процесу на 2016 – 2020 роки :
№ Заходи
з/п
1
Забезпечення транспортом виїзду на місця
для надання
практичної допомоги
сільським.
селищним
радам
щодо
організації бюджетного прооцесу в районі,
забезпечення їх необхідною інформацією
для планування та виконання бюджетів

Сума витрат
Закуплено:
паливно-мастильних
матеріалів (бензин) 24,8 тис. грн.
- запаснних та
коплектуючих частин для
ремонту автомашини – 5,8
тис.грн.
-автошини 4,6 тис.грн

2.

Розмноження законодавчих актів, що
стосуються бюджетного процесу та
забезпечення ними сільські, селищні та
міску рад, обслуговування оргтехніки

3.

Інформаційно-технічне
забезпечення Придбання принтера – 4,8
шляхом
придбання
розмножувальної тис.грн.
техніки
Заправка катріджів – 4,3
тис.грн.
Разом

Оплата послуг за
обслуговування та ремонт
комп’ютерної техніки - 5,7
тис.грн.

50,0 тис.грн

Фінансування "Програми забезпечення бюджетного процессу на 20162020 роки" дозволило провести нагальні видатки фінансового управління,
необхідні для функціонування бюджетного процессу в районі (50,0 тис.грн).
Протягом року
забезпечено функціонування електронного
зв'язку з сільськими, селищними, міським бюджетами, головними
розпорядниками коштів районного бюджету, департаментом фінансів та
іншими установами за рахунок обслуговування та ремонту компютерної
техніки ( 5,7 тис. грн.)
Придбання прінтера ( 4,8 тис.грн) та комплектуючих частин для
ремонту компютерної техніки, заправка катріджів (4,3 тис.грн.) дозволило

провести розмноження інструктивних матеріалів для органів місцевого
самоврядування та покращити роботу компютерів працівників управління.
Закупівля паливно-мастильних матеріалів (бензин) для службового
автомобіля (24,8 тис. грн.) та придбання запасних та комплектуючих
запчастин для ремонту автомашини дало можливість здійснити виїзди у
села та селища району для надання практичної допомоги з питань
виконання бюджетів, виїзних прийомів громадян керівництвом управління,
участі у засіданнях виконкомів та сесій. Прийнято участь працівниками
управління у нарадах, семінарах, колегіях, подачі звітності та інших
заходах, що проводяться департаментом фінансів у м. Ужгород.
Проведені заходи протягом 2018 року забезпечили виконання
місцевих бюджетів району, крім Великокопанської, Неветленфолівської та
Підвиноградівської сільських рад.
Уточнений план доходів місцевих бюджетів району за 2019 рік виконаний
на 105,9 відсотків. Понад уточнений план до бюджету району надійшло 15
406,2 тис.грн.. В районі відсутня кредиторська заборгованість за загальним
фондом, крім видатків соціального захисту населення, які фінансуються за
рахунок субвенцій із державного бюджету.
Покращено матеріально-технічне забезпечення фінансового управління
підвищено ефективність реалізації державної бюджетної політики на
території району.
Затверджено 33 місцеві бюджет из яких проводиться фінансування та
повне утримання 256 бюджетних установ, а також надаються пільги ,
субсидії та 13 видів соціальних допомог. Систематично ведеться контроль за
правильністю складання , внесення змін та виконання місцевих бюджетів
району. Протягом року фінансовим управлінням підготовлені нормативні
акти щодо керування бюджетним процесом Виноградівського району. За
відповідний період підготовлено 8 поектів рішень сесій Виноградівської
районної ради та 11 розпоряджень районної державної адміністрації.
Проведено 424 експертиз рішень органів місцевих рад.
Здійснюється постійний контроль
за ефективністю витрачання
бюджетних коштів.

Начальник фінансового управління

В.П.Варга

