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Довідка
про виконання бюджету
 Мурованокуриловецького району
за  2011 рік
Доходи

До загального фонду бюджету району за 2011 рік надійшло доходів в сумі 86006,1 тис. грн. при уточненому плані на рік 85502,9 тис. грн., або 100,6 відсотка. При плані субвенції 23907,7 тис.грн. фактично за 2011 рік одержано 23849,3 тис.грн. і відсоток виконання складає 99,8 . 

План по власних і закріплених доходах виконано на 104,0 відсотки до уточненого плану на рік. Фактично за 2011 рік надійшло доходів в сумі 14520,9 тис. грн. при уточненому плані на рік 13959,4 тис. грн. За відповідний період минулого року власних доходів фактично надійшло 13249,5 тис. грн. і відсоток виконання складав 105,9.  Приведені дані свідчать про те, що в 2011 році надійшло доходів на 1271,4 тис. грн. більше ніж у минулому році.

Із 24 сільських та 1 селищного бюджетів уточнені показники по власних і закріплених доходах виконали всі сільські та селищна ради і відсоток виконання складає 100.

Із 12 доходних джерел план не виконано по 2 податках, а саме: по податку на доходи фізичних осіб  на суму 178,5 тис. грн., реєстраційному  збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на суму 3,0 тис. грн. 

Станом на 01.01.2012 року за даними податкової інспекції підприємствами району допущена заборгованість по платежах до бюджету в сумі 464,762 тис.грн. в тому числі до місцевого бюджету 329,582 тис. грн., або 70,9 відсотки до загальної суми з них: по платі за землю 260,828 тис. грн., по податку на прибуток підприємств та організацій, що належать до комунальної власності 12,641 тис. грн., по податку з доходів фізичних осіб 55,351 тис. грн., екологічному податку 0,762 тис. грн. 
 
Фінансовим управлінням  спільно з податковою інспекцією проводиться постійний аналіз доходів в розрізі сільських та селищної рад, в разі невиконання плану по окремій сільській раді вишукуються резерви наповнення бюджету. Крім того, сільськими радами щоквартально виносяться на розгляд сесій питання щодо виконання доходної частини бюджету куди запрошуються керівники товариств які допускають недоїмку. 

	Податковою інспекцією проведеними перевірками за 2011 рік щодо дотримання вимог податкового законодавства донараховано до бюджету району податків і зборів  на суму 148,6 тис.грн. Із донарахованих сум надійшло всього 117,5 тис.грн. залягло в заборгованість 31,1 тис.грн. з них по орендній платі 3,1 тис.грн. та по податку на прибуток підприємств комунальної власності 1,7 тис.грн., по податку на доходи фізичних осіб 26,3 тис.грн., податку на прибуток підприємств комунальної власності 1,7 тис.грн.  Основний характер виявлених порушень це невірне нарахування податку з доходів найманих працівників  сільгосптоваровиробниками при виплаті заробітної плати в натуральній формі, а по інших підприємствах невірне надання соціальної пільги та несвоєчасне перерахування податку. По інших  податках – це штрафні санкції за  несвоєчасне подання платіжних доручень до сплати податку. 

Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень власних доходів 69,2 відсотки складає податок на доходи фізичних осіб. За 2011 рік даного виду податку надійшло 10052,719 тис. грн., що становить 98,3 відсотки до уточненого плану.  Для порівняння за 2010 рік поступлення склали 8868,901 тис.грн., тобто додатково мобілізовано 1183,818 тис.грн.  
  Для порівняння нижче наведено надходження податку з доходів фізичних осіб в 2010 та 2011 році по найбільших платниках податку (у контингенті):


Назва платника		ума сплаченого     Сума сплаченого       Відхил.      % росту
       податку		             податку в 2010 р.	      податку в 2011р.
					тис. грн..		тис. грн.
Відділ освіти			            1979,195		2124,438              +145,243           7,3 
ПАТ «Вищеольчедаївське»	            314,599                      294,620                -19,939             -6,4 
Районна електромережа                 413,493                      514,544                 +101,051          24,4
ПРАТ  МКЗ „Реґіна”	            988,696		1134,289              +145,593          14,7
ТОВ «Агрофірма Рубанський»	744,891		634,661              -110,230           -14,8


	Реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осію та фізичних осіб-підприємців надійшло 6,905 тис. грн. при плані на рік 9,900 тис. грн.  За 2010 рік даного податку надійшло 9,910 тис. грн. Зменшення надходжень в сумі 3,005 тис. грн. пояснюється тим, що в 2011 році звернулось за держреєстрацією та переєстрацією  на 69 чоловік  менше ніж у 2010 році  (в 2011 році зареєстровано 114 чол. в  2010 році – 183 чол. Крім того скасували державну реєстрацію 59 чол. фізичних осіб -підприємців). 

Державного мита надійшло 121,969 тис. грн. при плані на рік 110,414 тис.грн  відсоток виконання складає 110,5. В порівнянні з минулим роком надходження  збільшились  на  11,607 тис. грн. 

По платі за землю (другим за обсягом надходження податком, який займає 27,1 % від загальної суми надходжень) мобілізовано до бюджету району 3934,244 тис. грн., або 120,1 відсотки до планових показників затверджених органами місцевого самоврядування. Для порівняння за відповідний період минулого року плати за землю надійшло 2862,542 тис. грн. в умовах нового бюджетного кодексу надходження за минулий рік склали 3816,723 тис.грн. Тобто  в 2011 році надійшло відповідно на 1071,4 тис.грн. та на 117,521 тис.грн. більше ніж у 2010 році. Проаналізувавши надходження по платі за землю в розрізі надходжень від орендної плати від  юридичних та фізичних осіб в порівнянні з минулим роком спостерігаємо тенденцію до росту. Так, орендної плати з юридичних осіб за 2011 рік надійшло 33304,564 тис.грн., що на 55,9 тис. грн більше ніж за 2010 рік ( в умовах нового бюджетного кодексу).  Незначне збільшення по даному виду податку  надходжень пояснюється збільшенням поступлень від ТОВ «Агрофірма Рубанський» на суму 122,521 тис.грн., разом з тим, розірвано договори оренди в  2011 році з ТОВ «Біоленд Вінниця», яким у 2010 році перераховано до бюджету 87,220 тис.грн. 
Зросли надходження від орендної плати з фізичних осіб на суму 138,747 тис.грн. 

   Фіксований сільськогосподарський податок виконано до уточнених призначень 2011 року  на 105,4 відсотки, при плані на 2011 рік 194,610 тис. грн., фактично надійшло 205,146 тис. грн., тобто план перевиконано на 10,536 тис. грн. Для порівняння з аналізуючим періодом минулого року фіксованого сільськогосподарського податку надійшло більше на 28,729 тис. грн. Збільшення надходжень пояснюється тим, що в 2011 році  погашено заборгованість  підприємства-банкрута СВАТ «Петриманський» на суму 33,320 тис.грн. 
 
При уточненому  плані на рік по податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності 11,866 тис. грн. фактично за 2011 рік надійшло 19,004 тис. грн., або 160,2 %, тобто  спостерігаємо збільшення надходжень на 7,138 тис. грн.. В порівнянні з 2010 роком надходження зросли на 7,267 тис.грн.  або на 161,9 відсотки.

Збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності надійшло в сумі 85,292 тис.грн., що на 22,101 тис.грн. більше ніж передбачено плановими показниками на поточний рік.  В порівнянні з надходженнями в 2010 році плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності  збору в 2011 році надійшло на 24,892 тис.грн або 41,2 % більше.  
	 
Збору за спеціальне використання лісових ресурсів фактично надійшло 24,587 тис. грн. В 2010 році даного виду податку надійшло 0,255 тис. грн. Збільшеня надходжень на суму 24,332 тис.грн. 

Плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності надійшло 45,860 тис. грн. , що складає  118,1 відсотки до уточненого річного призначення.  В порівнянні з минулим роком надходження  зросли на 31,9 відсотки або на 11,091 тис. грн.

Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло в сумі 5,381 тис.грн. при уточненому призначені 4,098 тис.грн., що складає 131,3 відсотки. В 2010 році надійшло 36,958 тис.грн. тобто зменшення надходжень в  сумі 31,577 тис.грн  або в 6,5 рази. 

Частини чистого прибутку( доходу) комунальних унітарних підприємств надійшло 0,603 тис.грн. в 2010 році даного податку надійшло 0,055 тис.грн. Тобто спостерігаємо зменшення на 0,548 тис.грн. 

„Інші надходження” по коду 24060300  фактично надійшло 15,127 тис.грн. в 2010 році відповідно 46,071 тис.грн., тобто зменшення поступлень на суму 30,945 тис.грн. або в 3 рази. Зменшення надходжень пояснюється поверненням з обласного бюджету в 2010 році невикористаного фінансування за 2009 рік на співфінансування дороги в селищі в сумі 40,020 тис.грн 


Спеціальний фонд 

До спеціального фонду бюджету району мобілізовано 3234,664 тис. грн. власних доходів при річному призначенні 1747,921 тис. грн., відсоток виконання складає 185,1. Таке значне перевиконання пояснюється тим, що протягом звітного року надійшло благодійних внесків, грантів та дарунків, які не планувались у бюджеті 2011 року в сумі 1220,438 тис.грн. В минулому році до спеціального фонду мобілізовано 19390,567 тис. грн. власних доходів, тобто спостерігається зменшення надходжень на суму 16155,903 тис.грн або в 6 разів. Таке значне відхилення пояснюється тим, що протягом 2010 року сільськими радами взято на баланс безхазяйні комунальні  дороги загальною вартістю 16909,778тис. грн. 

Збору за першу реєстрацію транспортного засобу  надійшло 6,407 тис.грн. при плані доведеного Міністерством Фінансів України 28,000 тис.грн., тобто невиконання складає 21,593 тис.грн. або в 4,4 рази. Основною причиною невиконання є зменшення кількості придбаних нових  транспортниних засобів та відповідно їх реєстрацією.

	При плані на рік екологічного податку, доведеного Міністерством Фінансів України на 2011  в сумі 30,200 тис.грн. фактично надійшло 11,127 тис.грн., що складає 36,8 %. Низький рівень виконання пояснюється зменшенням надходжень від викидів в атмосферу повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення .  
	При плані на рік збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах 8,700 тис.грн.  фактично надійшло 21,263 тис.грн., що складає 244,4 %.  Збільшення надходжень пояснюється переглядом ставок по даному податку  в сторону збільшення по Мурованокуриловецькій селищній та Вищеольчедаївській сільській радах в розмірі  0,4 мінімальної заробітної плати . 

Грошових  стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської діяльності надійшло 9,626 тис.грн  при уточненому річному призначенні 3,067 тис.грн., тобто відсоток виконання складає 313,8.  Для порівняння в 2010 році дані надходження склали 0,683 тис. грн., що на 8,843 тис.грн. або в 14,1 рази більше ніж у 2010 році. 

Власних надходжень бюджетних установ поступило 2303,743 тис.грн. грн., при плані на рік 854,750 тис. грн. в 2010 році власні надходження бюджетних установ склали 18813,713 тис.грн. Таке значне недопоступлення в сумі 16509,970 тис пояснюється тим, що протягом 2010 року сільськими радами взято на баланс безхазяйні комунальні дороги загальною вартістю 16909,778 тис. грн.

   Не поступило коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, в 2010 році по даному коду надійшло 26,983 тис.грн.  Кошти в сумі 8,630 тис.грн. надійшли від Мурованокуриловецького цегельного заводу в зв’язку з визначенням розміру втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених вилученням земельної ділянки під відкриту розробку кар’єру з видобування цегельної сировини на території селищної ради. Решта суми 18,353 тис.грн. надійшло в грудні 2010 року від Південо –західної енергетичної системи „Укренерго” за будівництво лінії електропередач по Мурованокуриловецькому району.  

Цільові фонди - це  кошти, які надходять до сільської ради з метою вирішення економічних і соціальних питань територіальної громади. Джерелами формування цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування є кошти, що надходять від самооподаткування та благодійні внески, гранти та дарунки від підприємств, установ, організацій та громадян. Надійшло коштів по коду 50110000 в сумі 248,505 тис. грн., (в тому числі від самооподаткування  3,580 тис.грн.) при плані 219,423 тис. грн., що становить 113,3 відсотка. В порівнянні з 2010 роком надходження зросли на 49,548 тис. грн або 24,9 %. 

Бюджет розвитку. При плані бюджету розвитку доведеного Міністерством Фінансів України 543,200 тис. грн, фактично до бюджету району надійшло 516,207 тис. грн., що складає 95,0 відсотка або недопоступило 26,993 тис.грн.   

Єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва надійшло 507,895 тис. грн. при уточненому плані 541,077 тис. грн., що складає 93,9 відсотки . За  минулий рік єдиного податку надійшло 545,058 тис. грн., що на 37,163 тис. грн. менше ніж у 2010 році.
 
 Плати за відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності у 2011 році не надходило.  В 2010 році поступлення по даному коду складали  39,000 тис.грн., зменшення надходжень пояснюється низькою платіжеспроможністю юридичних та фізичних осіб- підприємців, які б хотіли викупити  комунальне майно. В 2010 році продано лише 2 об’єкти в 2011 році жодного.

	Не планувались в 2011 році кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення фактично надійшло 8,312 тис.грн. по  Вищеольчедаївській сільській раді за продану земельну ділянку фізичній особі –підприємцю  площею 160 кв.м під магазином.   В 2010 році по даному коду кошти не надходили. 
	
Видатки

Фінансування заходів  передбачених місцевими бюджетами на 2011 рік здійснювалось в межах коштів, що надходили до бюджету.  
За звітний період по бюджету району проведено видатків загального фонду  в сумі 85436,4 тис. грн., що становить 99,3 відсотки плану на рік (86043,0 тис. грн.), і проти аналогічного періоду 2010 року збільшились на 1333,7 тис. грн. 
З загальної суми видатків на захищені статті спрямовано і  використано 75805,6 тис. грн., або 88,7 відсотків всіх видатків, у т.ч. на оплату праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями – 47239,2 тис. грн.,  трансферти населенню – 21861,0 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 5192,5 тис. грн., медикаменти – 248,7 тис. грн., продукти харчування – 1264,2 тис. грн.

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за січень-грудень  2011 року на зазначені цілі використано 72463,0 тис. грн. (це 84,8 відсотків усіх видатків), у тому числі на освіту використано 30865,1 тис. грн. (проти аналогічного періоду минулого року ріст на 681,0 тис. грн.), на охорону здоров’я – 14687,8 тис. грн. (відповідно ріст на 1014,3 тис. грн.), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 22984,0 тис. грн. (відповідно ріст на 2475,9 тис. грн.), на культуру – 3543,3 тис. грн. (ріст на 80,8 тис. грн.), на фізичну культуру і спорт 305,1 тис. грн.

Наявні ресурси місцевих бюджетів спрямовувались у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.
На виконання вимог пункту  4 ст. 77 Бюджетного кодексу України при виконанні місцевих бюджетів 2011 рік  забезпечено  в повному обсязі потребу в  асигнуваннях на оплату праці  працівників  бюджетних установ  відповідно  до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання,  водовідведення, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та не допущено простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установлено ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з  обсягів призначень, затверджених головним розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про відповідні бюджети на 2011 рік.
На протязі звітного періоду виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери проводилася своєчасно і станом на 01.01.2012 року кредиторської заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями та інших захищених статтях видатків немає.    
  Для своєчасної виплати відпускних педагогічним працівникам району в літній період в органах Державного казначейства отримано короткотермінову позичку в сумі 5778,3  тис. грн.
  	В залежності від потреби із бюджету виділялись кошти на харчування дітей в загальноосвітніх школах та дитячих дошкільних закладах, в тому числі на харчування дітей сиріт та дітей з малозабезпечених сімей. За 2011 рік дане фінансування складає 1082,9 тис. грн.   

Стовідсотково профінансовано і установи охорони здоров’я. На придбання медикаментів і перев’язувальних засобів виділено 244,3 тис. грн., продуктів харчування 181,4 тис. грн. 
Видатки на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям за рахунок субвенції з державного бюджету на 2011 рік передбачені в сумі 17539,4 тис. грн. і визначені відповідно до Законів України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” та „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”.
Протягом  2011 року надійшло субвенції і проведено видатків в сумі 17539,4 тис. грн.  виходячи із контингенту одержувачів допомог, розрахованих управлінням праці та соціального захисту населення та розмірів допомог відповідно до зазначених Законів  та рівня забезпечення  прожиткового мінімуму, встановленого ст.21 Закону України  „Про Державний бюджет України на 2011 рік” для призначення допомоги сім’ям з дітьми,  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям в розмірі – з 1 січня 2011 року 941 гривень,  з 1 квітня 960 гривень, з 1 жовтня 985 гривень, з 1 грудня 1004 гривень  для працездатних осіб, і для осіб які втратили працездатність з 1 січня - 750 гривень,  з 1 квітня 764 гривень, з 1 жовтня 784 гривень, з 1 грудня 800 гривень.

Видатки на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним  батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" передбачені в сумі 401,303 тис. грн., надійшло субвенції з державного бюджету та проведено видатків в сумі 401,303 тис. грн. 

Видатки на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які постраждали внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв, житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу на 2011 рік передбачені в сумі  3548,954 тис.  грн. і визначені згідно Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про основні заходи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, „Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист”, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. За звітний період надійшло субвенцій та проведено видатків в сумі 3548,9 тис. грн., що становить 100,0 відсотків річних призначень. 
Видатки на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсація втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів на 2011 рік доведено в сумі 166,088 тис. грн., надійшло субвенції з державного бюджету та проведено видатків в сумі  166,088 тис. грн., що становить 100,0 відсотків річних призначень.  
Крім того, у 2011 році надійшло субвенції з обласного бюджету та проведено видатків виходячи із кількості отримувачів на  надання допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу" в сумі 19,039 тис. грн., на поховання учасників бойових дій в сумі 14,202 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 18,9 тис. грн., компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування в сумі 21,101 грн.  
 
За звітними даними заборгованість по видатках загального фонду бюджету району (що фінансуються за рахунок власних надходжень і дотацій) станом на 01.01.2012 року відсутня. 
Заборгованість по соціальних виплатах, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, зменшилась  з 224,6 тис. грн. на початок  року до 163,5 тис. грн. на 01.01.2012 року.

По спеціальному фонду бюджету рахується кредиторська заборгованість в сумі 578,19574  тис. грн., з них
561,42573 тис. грн. у зв’язку з не оплатою управлінням Державного казначейства платіжних доручень, в тому числі  по загальноосвітніх школах в сумі 58,584 тис. грн., по Мурованокуриловецькій селищній раді (утилізація відходів) в сумі 482,016 тис. грн. 
За рахунок коштів обласного бюджету виділених в 2010 році на збереження природно-заповідного фонду рахується не бюджетна заборгованість в сумі 16,770 тис. грн.

Дебіторська заборгованість в сумі 8,820 тис. грн. по загальному фонду бюджету допущена районним відділом освіти за КЕКВ 1120 „Нарахування на заробітну плату” по нарахуванню єдиного соціального внеску в зв’язку із зміною проценту нарахування на лікарняні інвалідам з 33,2% на 8,41% відповідно до постанови пенсійного фонду України від 25.10.2011 року № 32-3. 

Станом на 01.01.2012 року по спеціальному фонду бюджету району в сумі 34,490 тис. грн. рахується заборгованість по бюджетній позичці наданій сільгосптоваровиробникам для забезпечення весняно-польових робіт та збирання урожаю 2001 року.
	Справи підприємств-боржників були передані до Вінницького господарського  суду та районної прокуратури. Відповідно накази господарського суду  передані для виконання до Мурованокуриловецької державної виконавчої служби. 
Наказ Вінницького господарського суду  по діючому товариству  ТОВ  „1-го Травня” с. В.Ольчедаїв  знаходиться на виконанні  у районній державній виконавчій службі (сума заборгованості 9,3 тис. грн.).  Решта заборгованості в сумі 25,190 тис. грн. рахується по 5 підприємствах-боржниках, які знаходяться у стані ліквідації. Списання даної заборгованості винести на розгляд сесії районної ради немає можливості в зв’язку з тим, що Господарським судом Вінницької області не винесено ухвалу про їх ліквідацію. 

Кількість фактично-зайнятих посад працівників бюджетної сфери району у порівнянні із звітними даними на 1 січня 2010 року зменшилася на 34,5 ставок, з них :
- по державному управлінню скорочено 6 ставок по Мурованокуриловецькій селищній раді у зв’язку із приведенням кількості посад  у відповідність із виділеними коштами по бюджету відповідно до формульного розрахунку розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів, 
- по установах освіти в зв’язку зі створенням органами місцевого самоврядування п’ятнадцяти установ НВК «ЗНЗ-ДНЗ» згідно ст.89 Бюджетного кодексу України, у зв’язку із реорганізацією НВК с. Дерешова з І-ІІ ступеня в І ступінь та відповідно до Методичних рекомендацій з питань  порядку формування штатів загальноосвітніх закладів  від 19.06.2001 року  №1/9-234 скорочено 33 ставки;
- по установах охорони здоров’я відповідно до рішення 5 сесії районної ради 6 скликання від 8 квітня 2011 року № 59 та реалізації положень пункту 3 статті 89 Бюджетного кодексу України в частині фінансування первинної медико-санітарної допомоги, рішення 4 сесії районної ради 6 скликання від 06.01.2011 року № 34 „Про створення комунальної установи Мурованокуриловецький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги” та враховуючи рекомендації, визначені примірними етапами реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 30 серпня 2010 року № 735 в районі створено Мурованокуриловецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги, в результаті чого кількість установ збільшилася на одну, 3 дільничних лікарні переведено в лікарські амбулаторії, кількість штатних посад в загальній кількості у порівнянні з планом на початок року зменшилася на 14,5 одиниць, фактично зайнятих відповідно 13 одиниць. Кількість ліжок звичайного стаціонару зменшилась на 35, денного стаціонару на 4;
- в 2011 році в складі Територіального центру соціального обслуговування Мурованокуриловецького району проводилося фінансування створеного в приміщенні Михайловецької дільничної лікарні стаціонарного відділення для постійного проживання одиноких громадян похилого віку, які за станом здоров’я не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду. В зв’язку з цим на кінець року кількість фактично зайнятих посад зросла на 12 одиниць (штатних посад на 14 одиниць);
- по установах культури у зв’язку з переведенням працівників культури на повні тарифні ставки, а по дитячій музичній школі у зв’язку із збільшенням учнів кількість фактично-зайнятих посад зросла на 3,5 ставок.
 
Фінансовим управлінням райдержадміністрації протягом 2011 року проведено перевірку 178 кошторисів бюджетних установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, 25 перевірок  експертизи рішень сільських та селищного бюджетів. Проведеними перевірками виявлено, що складання кошторисів бюджетних установ та одержувачів коштів проведено на підставі рішень сесій місцевих рад "Про сільський, селищний  бюджет на 2011 рік" та згідно постанови  КМУ від 28.02.2002 року № 228 " Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ". Головними розпорядниками коштів забезпечено складання і затвердження кошторисів розпорядників нижчого рівня. До кошторисів включені тільки видатки передбачені законодавством, необхідність яких обумовлена характером діяльності установи. При визначенні видатків по кошторису забезпечено суворий режим економії коштів і матеріальних цінностей. У спеціальному фонді кошторисів передбачено зведення показників за всіма джерелами надходження коштів до цього фонду за відповідними напрямами їх використання.
При проведенні експертизи рішень сільських та селищного бюджетів щодо дотримання сільськими та селищною радами вимог бюджетного законодавства під час складання та затвердження відповідних місцевих бюджетів виявлено 14 порушень: у 2-х випадках по сільських радах відсутні додатки про джерела фінансування сільських бюджетів на 2011 рік; у 12-ти випадках сільськими радами до оформлені рішення  відповідно до листа Міністерства фінансів України від 06.12.2010 року № 31-11020-14-5/33585 „Щодо типової форми рішення”.

Фінансове управління питання виконання бюджету як по доходах так і за видатками тримає на постійному контролі.












Начальник фінансового управління                                         Г.М.Власова


