МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р ОЗП ОРЯДЖ ЕННЯ
і е лжшя

2015 р і

Мостиська

№ 217

Про організацію роботи щодо формування
та затвердження місцевих
бюджетів району на 2016 рік

Відповідно до вимог статей 75 та 77 Бюджетного кодексу України, з метою
забезпечення економічно обґрунтованого формування та затвердження проекту
бюджету району на 2016 рік у визначені вищевказаним кодексом терміни:
1. Затвердити заходи із забезпечення формування та затвердження місцевих
бюджетів району на 2016 рік (надалі - заходи), що додаються.
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Мазур І. С.)
забезпечити координацію роботи всіх учасників бюджетного процесу та, у разі
необхідності, застосовувати додаткові бюджетні процедури.
3. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації,
міським і сільським головам в межах наданих повноважень забезпечити виконання
затверджених заходів у визначені терміни.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови районної державної адміністрації Голуб Н. І.

Голова райо
державної

М. М. Мартин

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« 16 » липня 2015 р. №
ЗАХОДИ
із забезпечення формування та затвердження місцевих бюджетів
Мостиського раііону на 2016 рік
1. Узагальнення, аналіз і подання інформації департаменту фінансів
обласної державної адміністрації:
1.1. Підготувати та надати Департаменту фінансів облдержадміністрації
інформацію щодо:
- фактичних надходжень податків і зборів у минулих роках для визначення базової
дотації районному бюджету;
Фінансове управління райдержадміністрації
Терміни: визначений департаментом фінансів
облдержадміністрації
- прогнозних надходжень у 2016-2018 роках усіх податків і платежів, що
надходять до місцевих та державного бюджетів;
Фінансове управління райдержадміністрації
Терміни: визначений департаментом фінансів
облдержадміністрації
- коригування фактичних надходжень у 2014 році внаслідок зміни зарахування
податку на доходи фізичних осіб і податку на прибуток окремими платниками;
Фінансове управління райдержадміністрації,
Мостиське відділення Городоцької ОДПІ
Термін: до 7 серпня 2015 року
- показників (контингент одержувачів послуг: чисельність мешканців, дітей, учнів,
студентів, пільгових категорій населення тощо) для здійснення розрахунку
прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на 2016 - 2018 роки (медична та
освітня субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту).
Фінансове управління райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації, Мостиська
КЦРЛ, управління соціального захисту
населення райдержадміністрації
Термін: визначений департаментом фінансів
облдержадміністрації
1.2. У разі затвердження перспективного плану об'єднання територіальних
громад, надати департаменту фінансів ОДА розрахунки щодо прямих міжбюджетних
відносин об'єднаних громад з Державним бюджетом України.
Фінансове управління райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації, Мостиська
КЦРЛ, відділ культури райдержадміністрації,
управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Термін: до 9 жовтня 2015 року

2. Робота місцевих органів влади над удосконаленням структури
бюджетних установ, зміни їх функцій з урахуванням потреб населення, критеріїв
розподілу коштів:
2.1. Провести інвентаризацію програм, що реалізуються за кошти районного
бюджету. За результатами аналізу ефективності їх виконання та повноти забезпечення
бюджетними коштами у 2014-2015 роках подати пропозиції районній державній
адміністрації та районній раді стосовно припинення з 2016 року фінансування
програм, що втратили актуальність або не виконуються на належному рівні.
Обґрунтувати доцільність продовження періоду виконання бюджетних програм і
потреби у фінансових ресурсах на 2016-2018 роки, провести оцінку їх ефективності за
визначеними критеріями.
Відділ економіки і торгівлі райдержадміністрації, фінансове управління
райдержадміністрації, відділ освіти
райдержадміністрації, Мостиська КЦРЛ, відділ
культури і туризму райдержадміністрації,
управління агропромислового розвитку,
управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Термін: до 28 серпня 2015 року
2.2. Сформувати шкільну мережу на 2015/16 навчальний рік з урахуванням
заходів з її оптимізації та забезпечити утримання загальноосвітніх навчальних
закладів району в межах наявного фінансового ресурсу. Розробити та затвердити план
оптимізації мережі та витрат установ освіти, забезпечивши скорочення кількості
загальноосвітніх шкіл (5 відсотків за рахунок об'єднання малокомплектних шкіл).
Відділ освіти райдержадміністрації
Термін: до 1 вересня 2015 року
2.3. Оптимізувати мережу закладів охорони здоров'я району, привести
ліжковий фонд до обґрунтовано визначених нормативів та забезпечити
функціонування установ охорони здоров'я в межах наявного фінансового ресурсу
впродовж 2015-2016 років.
Про проведену роботу інформувати департамент охорони здоров»я та
департамент фінансів облдержадміністрації.
Мостиська КЦРЛ
Термін: щоквартально до 10 числа місяця,
наступного за звітним
2.4. Забезпечити укладання угоди з Львівської міською радою стосовно
передачі міжбюджетних трансфертів за пролікованих хворих і подання їх
Міністерству фінансів України.
Мостиська КЦРЛ
Термін: до 1 серпня 2015 року
3. Формування та затвердження районного бюджету Мостиського району
на 2016 рік:
3.1. Підготувати пропозиції і зауваження щодо визначення розрахунків
прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів та іншріх показників з державного
бюджету районному бюджету для формування проектів місцевих бюджетів.

врахування у видатковій частині державного бюджету коштів на вирішення проблем
соціального та економічного характеру місцевих бюджетів.
Фінансове управління райдержадміністрації
спільно з галузевими відділами та управліннями
райдержадміністрації.
Термін: після подання Кабінетом Міністрів
України до Верховної Ради України проекту
Закону України "Про Державний бюджет
України на 2016 рік"
3.2. Підготувати та надати фінансовому управлінню районної державної
адміністрації:
розрахунки щодо обсягів фінансових ресурсів необхідних для
функціонування відповідної галузі в цілому по району;
Головні розпорядники коштів районного
бюджету
Термін: до З серпня 2015 року
- бюджетні запити щодо потреби у коштах на утримання установ районного
значення та реалізацію галузевих програм на 2016 рік з урахуванням заходів,
спрямованих на ефективне та раціональне використання коштів.
Головні розпорядники коштів районного
бюджету
Термін: до 20 жовтня 2015 року
3.3. Провести аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками
бюджетних коштів, для прийняття рішення про врахування їх у проекті районного
бюджету на 2016 рік.
Фінансове управління райдержадміністрації
Термін: до 28 жовтня 2015 року
3.4. Узагальнити подані структурними підрозділами районної державної
адміністрації матеріали для складання проекту бюджету, подати проект зведених
основних показників бюджету району районній державній адміністрації.
Фінансове управління райдержадміністрації
Термін: до 31 жовтня 2015 року
3.5. Провести семінари, навчання, робочі зустрічі з головними розпорядниками
коштів районного бюджету, виконкомами міських і сільських рад, іншими
учасниками бюджетного процесу щодо особливостей формування місцевих бюджетів
на 2016 рік.
Фінансове управління райдержадміністрації,
галузеві відділи та управління районної
державної адміністрації
Термін: серпень - жовтень 2015 року
3.6. Обговорити проект бюджету із громадськістю району шляхом проведення
"круглих столів", висвітлення інформації щодо попередніх обсягів міжбюджетних
трансфертів та інших показників з державного бюджету місцевим бюджетам району
на веб-сайті райдержадміністрації.
Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю райдержадміністрації, фінансове
управління райдержадміністрації

Термін: вересень-листопад 2015 року
3.7. Уточнити показники проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний
період після оприлюднення Кабінетом Міністрів України законів, що впливають на
формування показників місцевих бюджетів.
Фінансове управління райдержадміністрації
Термін: у тижневий термін після оприлюднення
Кабінетом Міністрів України відповідних законів
3.8. Опрацювати отримані від Міністерства фінансів України схвалені
Кабінетом Міністрів України проект Закону України про державний бюджет на
відповідний бюджетний період і розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних
трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інші
показники щодо складання проектів місцевих бюджетів.
Фінансове управління райдержадміністрації,
Мостиське відділення Городоцької ОДПІ
Термін: у тижневий термін після одержання
розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних
трансфертів та інщих показників
3.9. Підготувати та подати районній державній адміністрації для схвалення
проект рішення про районний бюджет на наступний бюджетний період з додатками
до нього та пояснювальною запискою.
Фінансове управління райдержадміністрації,
галузеві відділи та управління районної
державної адміністрації
Термін: до 10 грудня 2015 року
3.10. Розглянути проект рішення про районний бюджет на наступний
бюджетний період з додатками до нього та пояснювальною запискою. Після його
схвалення - подати на розгляд і затвердження районної раді.
Районна державна адміністрація, фінансове
управління райдержадміністрації
Термін: до 15 грудня 2015 року
3.11. Брати участь в обговоренні та узгодженні показників проекту районного
бюджету на наступний бюджетний період на засіданнях постійної комісії з питань
бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності, інших
постійних комісій районної ради.
Фінансове управління райдержадміністрації,
галузеві відділи та управління районної
державної адміністрації
Термін: у 10-денний термін з дня подання
облдержадміністрацією схваленого проекту
рішення "Про обласний бюджет Львівської
області на 2016 рік"
3.12. Затвердити районний бюджет Мостиського району на 2016 рік.
Районна рада
Термін: до 25 грудня 2015 року
3.13. Опублікувати в засобах масової інформації рішення про районний бюджет
Мостиського району на 2016 рік.
Районна рада

Термін: не пізніше ніж через десять днів з дня
його прийняття
3.14. У випадку несвоєчасного затвердження Закону України "Про Державний
бюджет України на 2016 рік" привести обсяги міжбюджетних трансфертів місцевих
бюджетів у відповідність із вказаним Законом про Державний бюджет України на
2016 рік.
Фінансове управління райдержадміністрації,
Термін: у двотижневий термін з дня офіційного
опублікування Закону України "Про Державний
бюджет України на 2016 рік"
3.15. Здійснити перевірку рішень про міські та сільські бюджети на 2016 рік на
дотримання їх положень вимогам чинного бюджетного законодавства України.
Фінансове управління райдержадміністрації
Термін: у 10-денний термін після прийняття
рішення

Заступник голови
райдержадміністрації

О-

Станкевич

