від 31 жовтня 2018 року

№ 153
м. Новоукраїнка

Про підсумки виконання міського
бюджету за 9 місяців 2018 року
Керуючись вимогами Бюджетного кодексу України, Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 22 грудня
2017 року № 765 "Про міський бюджет на 2018 рік" із змінами та доповненнями
та відповідно до Закону України про Державний бюджет на 2018 рік, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців
2018 року взяти до відома (додається) та подати на затвердження
Новоукраїнської міської ради.
2. Погодити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року:
1) по доходах загального фонду в сумі 98472720 грн., спеціального фонду
в сумі 2459904 грн., в тому числі бюджет розвитку в сумі 599500 грн. (додатки
1, 2);
2) по видатках загального фонду в сумі 95359731 грн. та спеціального
фонду в сумі 8509758 грн., в тому числі бюджет розвитку в сумі 6989839 грн.
(додатки 3, 4);
3) вільний залишок станом на 01 жовтня 2018 року (додаток 5):
загального фонду міського бюджету – 208,75 грн.;
спеціального фонду міського бюджету – 3,69 грн., з них бюджет
розвитку – 0,00 грн. та залишок коштів, що не відноситься до бюджету
розвитку, а саме по КПК 0117692 – 3,69 грн.
3. Взяти до уваги додаткову інформацію про виконання
бюджету за 9 місяців 2018 року (додається).

міського

4. Керівникам виконавчих органів міської ради забезпечити постійний
контроль та вживати дієвих заходів щодо:
1) своєчасної виплати заробітної плати працівникам установ та закладів,
що фінансуються з міського бюджету, відповідно до термінів, установлених

чинним законодавством та колективними трудовими
допускаючи утворення заборгованості на звітні дати;

договорами,

не

2) економного використання енергоносіїв, що споживаються установами
та закладами бюджетної сфери, та проведення розрахунків за їх споживання, не
допускаючи утворення заборгованості на звітні дати та зростання споживання
енергоносіїв у натуральних показниках у порівнянні з аналогічним періодом
минулого року;
3) своєчасної реєстрації фінансових зобов'язань та подання до управління
державної казначейської служби у Новоукраїнському районі розподілів і
платіжних доручень на оплату видатків та недопущення кредиторської та
дебіторської заборгованості;
4) недопущення накопичення коштів міського бюджету на особових та
реєстраційних рахунках, які відкриті в управлінні державної казначейської
служби у Новоукраїнському районі;
5) цільового, ефективного та раціонального використання коштів,
передбачених програмами, затвердженими міською радою.
5. Враховуючи завершення 2018 року, керівникам виконавчих органів
міської ради необхідно забезпечити використання коштів цільових субвенцій і
додаткових дотацій, отриманих з державного бюджету та коштів міського
бюджету, у повному обсязі до бюджетних асигнувань, затверджених на 2018
рік.
6. З метою забезпечення формування показників міського бюджету на
2019 рік керівникам виконавчих органів необхідно:
1)
визначитися зі стратегічними цілями та показниками своєї
діяльності на 2019 рік відповідно до основних пріоритетів розвитку галузей та
стратегічного
плану
розвитку
Новоукраїнської
міської
об'єднаної
територіальної громади до 2020 року, затвердженого рішенням міської ради від
14 березня 2017 року № 410;
2)
проаналізувати виконання програм за 9 місяців 2018 року,
здійснити оцінку їх ефективності і результативності та виключити
непріоритетні і неефективні витрати, зокрема ті, які не стосуються виконання
основних функцій і завдань головного розпорядника бюджетних коштів;
3) визначитися з переліком об'єктів, де протягом 2019 року необхідно
здійснити зміцнення матеріально-технічної бази шляхом проведення робіт
капітального характеру, придбання обладнання тощо, а також з переліком
об'єктів будівництва або реконструкції будівель та обсягами коштів, необхідних

для проведення цих робіт, з урахуванням вартості наявної проектнокошторисної документації окремо по кожному об'єкту;
4) вживати усіх заходів щодо своєчасної підготовки бюджетних запитів
на 2019 рік та подати їх до фінансового управління виконавчого комітету
Новоукраїнської міської ради до 20 листопада 2018 року.
7. Начальнику відділу освіти виконавчого комітету міської ради
Стратоновій Т.І. забезпечити стовідсоткове освоєння до кінця 2018 року:
коштів субвенції з Державного бюджету України на виконання проекту
"Реконструкція частини будівлі Воронівської філії Новоукраїнського
навчально-виховного комплексу № 8 "Загальноосвітня школа I-III ступенівдошкільний навчальний заклад" під філію "Воронівський дошкільний
навчальний заклад" у с. Воронівка Новоукраїнського району Кіровоградської
області";
коштів інших цільових субвенцій з Державного бюджету України.
8. Начальнику фінансового управління виконавчого комітету міської ради
оприлюднити звіт про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2018
року на офіційному сайті Новоукраїнської міської ради до 20 листопада 2018
року.

Міський голова

О. Корінний

