ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
№ 350/А-2019

19.03.2019
Про підсумки виконання обласного
місцевих бюджетів Одеської області
2018 рік

та
за

Відповідно до статей 2, 13, 18 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», пунктів 5, 11 та 28 Положення про колегію Одеської обласної
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської
обласної державної адміністрації від 19 червня 2017 року №496/А-2017,
розглянувши на засіданні колегії обласної державної адміністрації проект
рішення Одеської обласної ради «Про звіт обласної державної адміністрації
про виконання обласного бюджету Одеської області за 2018 рік», а також
питання про підсумки виконання місцевих бюджетів Одеської області за
2018 рік (протокол № 1 від 1 березня 2019 року):
1. Схвалити проект рішення обласної ради «Про звіт обласної
державної адміністрації про виконання обласного бюджету Одеської області
за 2018 рік» та подати його на розгляд обласній раді у встановленому
порядку.
2. Звернути увагу Ізмаїльського міського голови Абрамченка А.В.,
Білгород - Дністровського міського голови Гінак А. Ф., Подільського
міського голови Іванова А.П. на невиконання доходів загального фонду
місцевих бюджетів.
3.
Доручити
головам
районних
державних
адміністрацій,
рекомендувати міським головам міст обласного значення та сільським,
селищним, міським головам рад об’єднаних територіальних громад:
3.1. Розглянути на засіданнях колегій районних державних
адміністрацій, засіданнях виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних
громад інформацію щодо виконання відповідних місцевих бюджетів за
2018 рік.
3.2. Здійснювати всебічний моніторинг соціально – економічної
ситуації на території відповідної адміністративно – територіальної одиниці та
забезпечити належне виконання місцевих бюджетів.

3.3. Забезпечити у 2019 році:
– контроль за станом економічного розвитку міста, села, селища,
району по показниках, які впливають на наповнення місцевих бюджетів
(зростання фонду оплати праці, середньої зарплати, темпів росту податку з
доходів фізичних осіб);
– проведення роботи з підприємствами щодо забезпечення виплати
заробітної плати не менше мінімального розміру та організувати роботу зі
збільшення рівня середньомісячної заробітної плати;
– організацію заходів з ліквідації заборгованості із заробітної плати на
економічно активних підприємствах та недопущення її утворення;
– залучення до місцевих бюджетів резервних надходжень по орендній
платі за землю, які виявляються при проведенні аналізу використання земель
сільськогосподарського призначення;
– організацію роботи зі зростання надходжень та наповненню
бюджетів розвитку місцевих бюджетів єдиним податком;
– спільно з податковими органами розроблення заходів щодо
зменшення обсягів податкового боргу.
3.4. Дотримуватися першочерговості забезпечення фінансування в
повному обсязі соціальних і захищених статей видатків при фінансуванні
підпорядкованих підприємств, установ та організацій.
3.5. Оптимізувати видатки з метою повного забезпечення фінансування
заробітної плати працівників бюджетних установ.
3.6. Проводити розрахунки з оплати праці працівників бюджетних
установ своєчасно та у повному обсязі, не допустити виникнення
заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетної сфери.
3.7. Забезпечити здійснення всіх інших видатків тільки після повної
виплати заробітної плати.
3.8. Посилити контроль по капіталізованих видатках за цільовим
спрямуванням та ефективним використанням бюджетних коштів і
дотриманням вимог діючого законодавства щодо оформлення документів у
частині проведення тендерних процедур і укладання відповідних договорів.
4. Державній фіскальній службі в Одеській області забезпечити
своєчасне та в повному обсязі надходження до місцевих бюджетів.
5. Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації
інформувати обласну державну адміністрацію про виконання цього
розпорядження за результатами роботи за перше півріччя до 25 липня
2019 року.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації (економічні питання).
Голова обласної
державної адміністрації

М.В.Степанов

