УКРАЇНА

МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
28 січня 2014

Мостиська

№

Про схвалення проекту рішення
районної ради «Про районний бюджет
Мостиського району на 2014 рік»

Відповідно до вимог статті 76 Бюджетного кодексу України:
1. Схвалити проект рішення
Мостиського району на 2014 рік».

районної

ради

«Про районний

бюджет

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Мазур І. С.) забезпечити
подання зазначеного проекту до районної ради, а також супровід та опрацювання у
комісіях районної ради.
залишаю за собою.

О. І. Гачак

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження
«Про схвалення проекту рішення районної ради
«Про районний бюджет Мостиського району на 2014 рік»
16 січня 2014 року Верховною Радою затверджено Державний бюджет
України на 2014 рік та 21 січня 2014 року опубліковано в засобах масової
інформації.
Відповідно до пункту 2, статті 77 Бюджетного кодексу України районний
бюджет затверджується районною радою у термін не пізніше ніж у двохтижневий
строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України.
Статтею 76 Бюджетного кодексу України передбачено, що проект рішення
перед його розглядом на сесії районної ради схвалюється районною державною
адміністрацією.
На підставі розрахункових показників Міністерства фінансів України,
фінансовим управлінням розроблено проект районного бюджету на 2014 рік та
розраховано обсяги міжбюджетних трансфертів для бюджетів сільських і міських
рад.
27 січня 2014 року проект районного бюджету розглянуто на нараді за
участю першого заступника голови РДА та начальника фінансового управління з
головними розпорядниками коштів районного бюджету (керівників установ,
головних бухгалтерів та економістів), доведено розрахункові показники та
частково враховано їхні зауваження.
Враховуючи те, що на сьогоднішній день діє тимчасовий кошторис доходів
і видатків районного бюджету на 1-й квартал 2014 року, де видатки проводяться в
обсязі 1/12 бюджетних призначень, встановлених рішенням про районний
бюджет на 2013 рік. Капітальні видатки не проводяться.
Для повноцінного функціонування установ, що фінансуються з районного
бюджету та для погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом
на 1 січня 2014 року, необхідно винести на розгляд сесії районної ради та
затвердження районного бюджету Мостиського району на 2014 рік.

Начальник фінансового управління

Мазур І.С.

