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Про виконання районного
бюджету за 2021 рік
Розглянувши поданий фінансовим управлінням районної державної
адміністрації звіт про виконання районного бюджету за 2021 рік, слід
зазначити, що до загального фонду районного бюджету надійшло податків і
платежів в сумі 731,3 тис. гривень, виконання склало 91,4%. До відповідного
періоду 2020 року надходження зменшилися на 36 721,1 тис. гривень у зв'язку
із завершенням реформи децентралізації та зарахуванням податку на доходи
фізичних осіб не до районного бюджету, а до бюджету об’єднаних
територіальних громад.
Крім власних доходів, до загального фонду бюджету надійшло
трансфертів, а саме "Інші субвенції з місцевого бюджету", в сумі 2512,6 тис.
гривень або 100,0% до уточненого плану на рік.
До спеціального фонду районного бюджету за січень-грудень надійшло
865,4 тис. гривень при уточненому плані 20,3 тис. гривень.
Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 2021 рік
виконана в сумі 13 013,8 тис. гривень при уточненому плані на звітний період
13 902,9 тис. гривень, що становить 99,7%. Видатки на утримання органів
місцевого самоврядування склали 6 265,8 тис. гривень, або 99,2%, на освіту –
3567,1 тис. гривень, або 100%, соціальний захист та соціальне забезпечення –
2837,4 тис. гривень, або 100 %, з них видатки на надання соціальних та
реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям
з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2831,8 тис. гривень,
або 100%. На культуру і мистецтво спрямовано 1 067,0 тис. гривень, або
100,0% уточненого плану на 2021 рік. На фінансову підтримку та утримання
місцевих осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної
спрямованості використано 79,5 тис. гривень, або 100,0%.
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Видатки спеціального фонду районного бюджету за звітний період склали
20,3 тис. гривень, або 100 % до уточненого річного плану, з них: на
управління 17,7 тис. гривень та на соціальний захист – 2,6 тис. гривень.
Протягом звітного періоду розподілено 10 639,0 тис. гривень вільного
залишку коштів загального фонду районного бюджету. Дані кошти спрямовані
на виплату заробітної плати з нарахуваннями, розрахункові працівникам та
оплату комунальних послуг та енергоносіїв об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Чортківського району та районних
державних адміністрацій, які реорганізовані шляхом приєднання до
Чортківської районної державної адміністрації, здійснювали свою діяльність та
були ліквідовані у 2021 році в сумі 7 972,6 тис. гривень та на Чортківську
районну раду – в сумі 2 666,4 тис. гривень.
Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги проведені в повному
обсязі. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2022 року відсутня.
Дебіторська заборгованість на звітну дату становить 17,2 тис.гривень.
Слід зауважити, що головними розпорядниками коштів районного бюджету
здійснювався контроль за ефективним, результативним, цільовим і економним
використанням бюджетних коштів відповідно до розпорядження голови
райдержадміністрації від 16 січня 2021 року №5/01-1 «Про заходи щодо
наповнення місцевих бюджетів, економного та раціонального використання
бюджетних коштів, дотримання суворої бюджетної дисципліни, упорядкування
мережі бюджетних установ, які фінансуватимуться за рахунок коштів місцевих
бюджетів, у 2021 році».
За підсумками виконання районного бюджету за 2021 рік, відповідно до
Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та Бюджетного кодексу
України:
1. Схвалити
додається.

звіт про виконання районного бюджету за

2021 рік, що

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації подати звіт на розгляд
сесії районної ради.
3. Відділу забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування,
організаційної роботи та цифровізації, сектору державної реєстрації
райдержадміністрації активізувати роботу з об'єднаними територіальними
громадами, де не створені структурні підрозділи з державної реєстрації, по
залученню юридичних і фізичних осіб до здійснення реєстраційних дій в
районній державній адміністрації.
4. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити
цільове та ефективне використання коштів в межах бюджетних призначень.
Здійснювати постійний аналіз та контроль стану дебіторської і кредиторської
заборгованості, своєчасно вживати заходи для її недопущення.
5. Виконавцям про виконання розпорядження інформувати фінансове
управління райдержадміністрації до 05 квітня 2022 року.
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6. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації про стан
виконання цього розпорядження інформувати районну державну адміністрацію
до 11 квітня 2022 року.
7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
Чортківської районної державної адміністрації від 20 жовтня 2021 року
№ 2253/01-03 «Про виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 року».
8. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступнику голови
районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова адміністрації

Галина Молчанова
Володимир Лилик
Галина Вінцковська
Галина Семирозум
Володимир Коцюк
Олеся Хом’як
Ярослав Юзьків
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