ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
03 жовтня 2017 № 252-р

ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
щодо формування і затвердження районного бюджету
на 2018 рік та складання його прогнозу на 2019-2020 роки

№

Зміст заходів

Термін
виконання

Виконавці

1.

Провести розрахунки показників
дохідної та видаткової частин районного
бюджету на 2018 рік та наступні два
бюджетні періоди, виходячи з
прогнозних розрахунків Міністерства
фінансів України із визначення
міжбюджетних трансфертів, прогнозних
та програмних документів економічного
і соціального розвитку району на ці
періоди.

Жовтень
2017 року

Фінансове управління,
управління економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації

2.

Забезпечити відповідно до вимог
бюджетного законодавства розробку
Інструкції з підготовки бюджетних
запитів для складання проекту
районного бюджету на 2018 рік та
прогнозу районного бюджету на 20192020 роки та довести її до головних
розпорядників коштів.

До 06 жовтня Фінансове управління
2017 року
райдержадміністрації

3.

Довести до головних розпорядників
коштів районного бюджету граничні
обсяги видатків загального фонду
районного бюджету на 2018 рік,
орієнтовні обсяги, надходжень до
спеціального фонду, виходячи з
прогнозу фінансових ресурсів, та
індикативні прогнозні показники для
розрахунку прогнозу видатків районного
бюджету на 2019-2020 роки.

До 06 жовтня Фінансове управління
2017 року
райдержадміністрації

2

4.

Розробити плани діяльності на 2018 рік
та наступні два бюджетні періоди
(включаючи заходи щодо реалізації
інвестиційних програм (проектів), на їх
підставі організувати роботу з
розпорядниками бюджетних коштів
нижчого рівня і одержувачами
бюджетних коштів із складання
бюджетних запитів на 2018 рік та
прогнозу районного бюджету на 20192020 роки і подати фінансовому
управління бюджетні запити згідно з
установленими вимогами.

5.

У разі необхідності фінансування у
2018 році видатків, які здійснюються
відповідно до затверджених районною
радою програм, термін дії яких
закінчується у 2017 році, вжити заходи
щодо внесення відповідних змін щодо
продовження їх дії або затвердження
нових програм.

6.

Підготувати узгоджені пропозиції щодо:

7.

До 25 жовтня Головні розпорядники
2017 року
коштів районного
бюджету

До 08
листопада
2017 року

Головні розпорядники
коштів районного
бюджету

1) розподілу обсягів субвенцій з
державного бюджету на виконання
державних програм соціального захисту
населення;

До 08
листопада
2017 року

Фінансове управління,
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

2) обсягів співфінансування з районного
бюджету інвестиційних проектів
(програм), реалізацію яких
передбачається здійснювати у 2018 році
за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку, відповідних
субвенцій з державного бюджету та цільових загальнодержавних бюджетних
програм інвестиційного спрямування (у
розрізі об'єктів і заходів).

До 08
листопада
2017 року

Відділ регіонального
розвитку, містобудування,
архітектури та житловокомунального
господарства, управління
економічного розвитку,
торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації

До 08
листопада
2017 року

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Надати фінансовому управлінню
райдержадміністрації узгоджені
пропозиції щодо:
1) переліку природоохоронних об'єктів і
заходів, фінансування яких
передбачається здійснювати за рахунок
коштів фонду охорони навколишнього
природного середовища, та обсягів їх
фінансування на 2018 рік;
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8.

2) переліку об'єктів, видатки на
будівництво, реконструкцію та
реставрацію яких передбачається
здійснювати за рахунок бюджету
розвитку районного бюджету, та обсягів
їх фінансування на 2018 рік;

До 08
листопада
2017 року

Відділ регіонального
розвитку, містобудування,
архітектури та житловокомунального
господарства, управління
економічного розвитку,
торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації

3) переліку об'єктів і заходів,
фінансування яких передбачається
здійснювати за рахунок коштів
спеціального фонду районного бюджету,
що надходять від відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, та
обсягів їх фінансування на 2018 рік, у
тому числі у вигляді субвенції, що буде
передаватися з сільських та селищних
бюджетів, районного бюджету іншим
місцевим бюджетам;

До 08
листопада
2017 року

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
відділ в
Олександрівському районі
Головного управління
Держгеокадастру у
Кіровоградській області

4) переліку об’єктів і заходів,
фінансування яких передбачається
здійснювати за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансове забезпечення
будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого
значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах, у тому
числі шляхом передачі частини коштів
цієї субвенції іншим місцевим
бюджетам.

До 01
листопада
2017 року

Відділ регіонального
розвитку, містобудування,
архітектури та житловокомунального
господарства
райдержадміністрації

Для обрахунку обсягу доходів районного
бюджету на 2018 рік подати
фінансовому управлінню
райдержадміністрації прогнозні дані на
2018 рік щодо:
1) сум фонду оплати праці найманих
працівників району з урахуванням
суб'єктів господарювання малого
бізнесу;

До 20 жовтня Управління економічного
2017 року
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації

2) доходів місцевих бюджетів за видами
надходжень;

До 20 жовтня Олександрівське
2017 року
відділення
Олександрійської ОДПІ
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3)надходжень коштів від відшкодування
втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва.

9.

До 20 жовтня Відділ в
2017 року
Олександрівському районі
Головного управління
Держгеокадастру у
Кіровоградській області

Здійснити прогнозні розрахунки на
2018 рік щодо:
1) прибутку підприємств спільної
власності територіальних громад сіл,
селищ району (у розрізі підприємств);

До 20 жовтня Фінансове управління,
2017 року
управління економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
сільських та селищних рад

2) частини чистого прибутку(доходу)
комунальних унітарних підприємств
спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, що вилучаються до
районного бюджету (у розрізі
підприємств);

До 20 жовтня Фінансове управління,
2017 року
управління економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
сільських та селищних рад

3) сум надходжень від відчуження
майна, що належить до спільної
власності територіальних громад сіл,
селищ (у розрізі об'єктів);

До 20 жовтня Фінансове управління,
2017 року
управління економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
сільських та селищних рад

4) сум надходжень від орендної плати за
користування майновими комплексами
та іншим майном, що перебуває в
спільній власності територіальних
громад сіл, селищ.

До 20 жовтня Фінансове управління,
2017 року
управління економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
сільських та селищних рад

10. Для підготовки пояснювальної записки
та інших матеріалів до проекту рішення
районної ради про районний бюджет на
2018 рік подати фінансовому
управлінню райдержадміністрації:
1) інформацію про стан економічного і
соціального розвитку району у 2017 році
і прогноз розвитку на 2018 рік та 20192020 роки;

До 08
листопада
2017 року

Управління економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації
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2) прогнозні показники надходжень
доходів до загального і спеціального
фондів місцевих бюджетів району у
2019-2020 роках за їх основними видами;

До 08
листопада
2017 року

3) показники видатків районного
бюджету, необхідних на наступні
бюджетні періоди для завершення
інвестиційних проектів, по яких подано
пропозиції щодо їх фінансування у 2018
році, за умови, якщо реалізація таких
проектів триває більше одного
бюджетного періоду;

До 08
листопада
2017 року

4) перелік інвестиційних проектів на
До 08
2018 та 2019-2020 роки, що потребують
листопада
залучення коштів державного та
2017 року
районного бюджетів, та необхідні обсяги
видатків для їх реалізації у розрізі
джерел фінансування;
5) пояснення до проекту районного
У терміни,
бюджету в частині видатків та
визначені
кредитування (подаються до постійної
постійною
комісії районної ради з питань бюджету,
комісією
фінансів, власності, інвестиційної
районної ради з
діяльності, соціально-економічного
питань
розвитку територій, благоустрою та
бюджету,
житлово-комунального господарства).
фінансів,
власності,
інвестиційної
діяльності,
соціальноекономічного
розвитку
територій,
благоустрою та
житловокомунального
господарства)
11. Забезпечити формування мережі
розпорядників бюджетних коштів
нижчого рівня та одержувачів коштів на
2017 рік відповідно до вимог наказу
Міністерства фінансів України від 23
серпня 2012 року № 938 «Про
затвердження Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів» (із
змінами).

Олександрівське
відділення
Олександрійської ОДПІ,
виконавчі комітети
сільських та селищних рад
Відділ регіонального
розвитку, містобудування,
архітектури та житловокомунального
господарства
райдержадміністрації,
головні розпорядники
коштів районного
бюджету
Відділ регіонального
розвитку, містобудування,
архітектури та житловокомунального
господарства
райдержадміністрації
Головні розпорядники
коштів районного
бюджету

До 01 грудня Головні розпорядники
2017 року
коштів районного
бюджету
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12. Опрацювати бюджетні запити головних
розпорядників коштів, організувати
проведення нарад з розгляду бюджетних
запитів та підготувати пропозиції щодо
включення видатків до проекту
районного бюджету на 2018 рік.
13. Підготувати проект розпорядження
голови районної державної адміністрації
про схвалення проекту районного
бюджету на 2018 рік та подати прогноз
районного бюджету на 2019-2020 роки.
14. Підготувати проект районного бюджету
на 2018 рік та усі необхідні матеріали,
що додаються до нього згідно зі статтею
76 Бюджетного кодексу України, для
подання на розгляд постійної комісії
районної ради з питань бюджету,
фінансів, власності, інвестиційної
діяльності, соціально-економічного
розвитку територій, благоустрою та
житлово-комунального господарства та
на затвердження районній раді.

Листопад
2017 року

Фінансове управління
райдержадміністрації,
головні розпорядники
коштів районного
бюджету

До 01 грудня Фінансове управління
2017 року
райдержадміністрації

До 01 грудня Фінансове управління
2017 року
райдержадміністрації

____________________

