УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 624
34 сесія 7 скликання

12 лютого 2019 року

Про затвердження районної Програми
супроводження бюджетного процесу
на 2019-2020 роки
Розглянувши подання голови районної державної адміністрації Лисака
А.Р. від 06.02.2019 року №01.01-18/370 щодо затвердження районної Програми
супроводження бюджетного процесу на 2019-2020 роки, враховуючи
рекомендацію постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва від 11.02.2019
року та керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну Програму супроводження бюджетного процесу на
2019-2020 роки(додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку
району та підприємництва (Мороз П.А).

Заступник голови районної ради

В. Нечипоренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням 34 сесії районної
ради 7 скликання
від 12.02. 2019 року № 624

Районна Програма
супроводження бюджетного процесу
на 2019 - 2020 роки.
І. Загальна характеристика програми
Програма супроводження бюджетного процесу на 2019 - 2020 роки (далі
- Програма) розроблена на підставі законодавчих та нормативних документів:
• Бюджетного кодексу України;
• Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
• Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
• Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України";
• Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
• постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року №787
«Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій»
• постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року N 621 "Про
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку та складання проекту державного бюджету";
• наказу Міністерства економіки України від 04 грудня 2006 року N 367
"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення
регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про виконання".
• програми економічного і соціального розвитку Іллінецького району на
2019 рік затвердженої рішенням 33 сесії 7 скликання Іллінецької районної ради
від 18 грудня 2018 року №601.
Програма спрямована на продовження реалізації положень Концепції
реформування місцевих бюджетів, а також для подальшої оптимізації процесів
адміністрування податків і зборів та дозволить фінансовому управлінню
районної державної адміністрації забезпечити виконання делегованих
повноважень у повному обсязі та покращити показник соціально-економічного
та культурного розвитку району.
II. Актуальність проблем реформування місцевих бюджетів та створення
умов для зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування
Ефективна система місцевих фінансів є одним з головних чинників
розвитку регіональної економіки. Її збалансованість та раціональність
управління бюджетними ресурсами дозволяють місцеві владі успішно
виконувати покладені на неї функції, формувати сприятливе середовище для
підприємницької діяльності та інвестицій, а також належну систему
соціального захисту населення.

Якісне підвищення ефективності управління коштами місцевих бюджетів
та одночасне забезпечення його прозорості та відкритості можливе із
подальшим розвитком автоматизації та інформатизації бюджетного процесу на
місцевому рівні, враховуючи запровадження з 2017 року програмно-цільового
методу їх виконання. Отже, ефективне та гнучке використання програмноцільового методу на рівні місцевих бюджетів вимагатиме самостійної розробки
виконавчими органами місцевих рад/місцевими державними адміністраціями
методології створення та оцінювання бюджетних програм, із врахуванням
місцевої специфіки та пріоритетів, яка має застосовуватись одночасно із
формальними процедурами, передбаченими наказами Мінфіну.
ІIІ. Мета та завдання Програми
Основною метою Програми є якісне покращення механізмів формування
та виконання дохідної і видаткової частин місцевих бюджетів району, зокрема
на засадах відкритого та суспільно-відповідального використання обмежених
бюджетних коштів (у тому числі сформованих за рахунок податку на майно)
для повнішого задоволення потреб населення в якісних суспільних послугах,
розбудови місцевої інфраструктури, розвиток співпраці та посилення взаємодії
фінансового управління Іллінецької РДА з органами місцевого самоврядування,
та створення передумов для економічного зростання у Іллінецькому районі.
IV. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Протягом останніх років фінансування з загального фонду Державного
бюджету не забезпечує в повному обсязі проведення видатків до потреби на
виконання делегованих повноважень.
Виходячи із вищевикладеного, основним напрямом даної програми
є забезпечення виконання делегованих повноважень, передбачених ст.44
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та взаємодії районної
державної адміністрації (фінансового управління райдержадміністрації) з
органами місцевого самоврядування щодо спільного вирішення питань
економічного, соціального та культурного розвитку району: надання
підприємствам, установам, організаціям методичної та іншої практичної
допомоги, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання актів
законодавства; проведення консультативної роботи та надання практичної
допомоги з питань виконання місцевих бюджетів, передачі міжбюджетних
трансфертів, забезпечення реалізації державної бюджетної політики на
території району; підготовка, дослідження аналітичних та інших матеріалів
разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації,
територіальними органами міністерств про соціально-економічне і суспільнополітичне становище в районі, надання рекомендацій з даного питання;
забезпечення виконання урядового рішення щодо удосконалення порядку
фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання
державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з
державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 04.03.2002р. №256“ Про затвердження порядку фінансування видатків

місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм
соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” із
змінами, з метою недопущення зростання соціальної напруги в суспільстві.
V. Основними завданнями Програми є:
Програма розрахована на 2019 - 2020 роки і має бути реалізована шляхом
здійснення комплексу заходів, що передбачають організаційні, технічні
рішення, спрямовані на оптимізацію бюджетного процесу, а також процесу
адміністрування податків і зборів. Основними завданнями реалізації Програми
є:
– запровадження сучасних механізмів бюджетного прогнозування,
планування, виконання та контролю місцевих бюджетів району загалом та
районного бюджету зокрема;
– запровадження контрольних процедур за дотриманням передбачених
законодавством процедур формування та використання бюджетних коштів
задля запобігання маніпуляціям показниками якості, ефективності та
результативності місцевих програм.
VI. Очікувані результати виконання Програми
Виконання заходів Програми дозволить забезпечити стабільне
функціонування механізмів формування дохідної та виконання видаткової
частин місцевих бюджетів району та районного бюджету зокрема на засадах
відкритого та суспільно-відповідального використання обмежених бюджетних
коштів для якнайповнішого задоволення потреб населення в якісних
суспільних послугах, розбудови місцевої інфраструктури, та створення
передумов для економічного зростання у Іллінецькому районі; Дасть змогу
поліпшити практичну та методичну допомогу органам місцевого
самоврядування у здійсненні ними власних та делегованих повноважень;
забезпечити взаємодію та взаєморозуміння фінансового управління, місцевого
самоврядування, громадських організацій та населення району; попередити та
зменшити кількість порушень бюджетного законодавства всіма учасниками
бюджетного процесу,
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VII. Показники продукту районної програми супроводження
бюджетного процесу на 2019 - 2020 роки.
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Кількість проведених семінарів, од.
нарад, навчань, колегій, комісій.
Середні витрати
одного заходу
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12
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Показники ефективності програми
-

проведення грн.

Показники якості програми
20

Динаміка
збільшення
кількості %
проведених
семінарів,
нарад,
навчань,
колегій,
комісій
в
плановому періоді до фактичного
показника попереднього періоду.

VIII. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за
рахунок коштів районного та сільських бюджетів у вигляді передачі
міжбюджетних трансфертів відповідно до глави 13 статті 85 Бюджетного
кодексу України.
Контроль за витрачанням бюджетних коштів здійснюється в порядку,
встановленому законодавством.
_______________________________

Додаток
Розрахунок витрат для забезпечення виконання Програми супроводження бюджетного процесу на 2019-2020 роки.

№

Назва

1

2

1

Фінансове управління
Іллінецької
райдержадміністрації

Поточні видатки:
Придбання малоцінного інвентаря( папір,
канцелярське приладдя, бензин, комплектуючі
запчастини до комп'ютерної техніки, друк
нормативно-правових актів та методичних
рекомендацій); Оплата послуг ( заправка
картриджів, поточне обслуговування комп’ютерної
та копіювальної техніки, послуги з реєстрації
користувача програми АІС «Місцеві бюджети»)
Заробітна плата; Нарахування на оплату праці ;

2019 рік
238,0

Заступник голови районної ради
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2020 рік
238,0

Всього

2019 рік
238,0

4

2020 рік
238,0

В.Нечипоренко

