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Про затвердження уточненого
районного бюджету Стрийського
району та звіт про його виконання
за 9 місяців 2011 року
Заслухавши та обговоривши доповідь начальника фінансового управління
райдержадміністрації Н. Меленик про уточнення районного бюджету Стрийського
району і звіт про його виконання за 9 місяців 2011 року і співдоповідь голови
постійної комісії з питань економіки, бюджету і фінансів В.Зубрицького, відповідно
до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та, керуючись пунктом 17
частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Стрийська районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити загальний обсяг доходів загального та спеціального фондів з
врахуванням міжбюджетних трансфертів уточненого районного бюджету на
2011 рік згідно з додатком 1.
2. Затвердити загальний обсяг видатків уточненого районного бюджету на 2011
рік за функціональною (додаток 2), відомчою (додаток 3) структурою бюджету.
3. Затвердити уточнені обсяги іншої додаткової дотації та субвенції бюджетам сіл,
селища на 2011 рік згідно з додатком 4.
4. Спрямувати вільні залишки коштів районного бюджету, що склалися на 1 січня
2011 року в сумі 474,0 тис. гривень згідно з додатком 5.
5. Затвердити перерозподіл витрат районного бюджету на 2011 рік за головними
розпорядниками бюджетних коштів згідно з додатком 6.
6. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2011 року за
доходами згідно з додатком 7 та за видатками згідно з додатком 8.
7. Затвердити джерела фінансування районного бюджету на 2011 рік згідно з
додатком 9.
8. Селищному та сільським головам:
8.1. Забезпечити виконання затверджених місцевими радами планів мобілізації
податків і платежів до відповідних місцевих бюджетів згідно із
помісячними розписами, та зменшення недоїмки по платежах до
відповідних бюджетів. Ініціювати зменшення планових показників
загального фонду місцевих бюджетів за умови їх невиконання за
підсумками кварталів більше, ніж на 15 відсотків, відповідно до статті 78
Бюджетного кодексу України.

8.2. З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів забезпечити в
поточному році виконання планових завдань з надходження коштів від
продажу та оренди земельних ділянок.
8.3. Завершити проведення інвентаризації рішень місцевих рад щодо надання в
оренду земельних ділянок, переукладення та подання у податкові органи
договорів оренди, моніторингу доцільності та ефективності грошової оцінки
земель.
9. Головним розпорядникам коштів районного бюджету, головам селищної та
сільських рад:
9.1. Щомісячно здійснювати детальний аналіз споживання бюджетними
установами, які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів,
енергоносіїв та комунальних послуг у натуральному і грошовому виразі та
забезпечити у повному обсязі проведення таких розрахунків, не допускаючи
на звітну дату будь-якої простроченої заборгованості, а також запровадити
суворий режим економії енергоресурсів і не допустити за підсумками року
перевищення лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках.
9.2. Провести аналіз стану виконання видаткової частини відповідних місцевих
бюджетів та кошторисів витрат головних розпорядників коштів, та
забезпечення бюджетними призначеннями на оплату праці працівників
бюджетних установ, оплату за спожиті енергоносії та інші першочергові
витрати, та при необхідності, з метою недопущення заборгованості,
провести перерозподіл бюджетних призначень або спрямувати на
вищевказані витрати перевиконання дохідної частини відповідних
бюджетів.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
економіки, бюджету і фінансів /В.Зубрицький/.

Голова районної ради

Роман Козак

