
чугу|вськА РАйоннА двРкАв|{А Ад11п|!стРАц|я
хАРк|вськот оБлАст|

РозпоРяд'к!]ння
чуц!ъ \" /?/

пРо результ!тп Ревъ!1 бюджету
чуц!ъського рдйояу

Розгляяувши резулътат! ревь1_! бюджету чугу]ъського райову за пер]од
з 0|.0!'2009 по 0|.0].201з, пРоведеяо; спец!о;стами дерхавяо1 ф;нансовот
;нслек{1в харк;вськ;й о6ласт!, чугу|всько! м!хтайовяо] дерхавяо1 ф'яаясово!
|!спек{1 та дспартыенту Ф|яанс!в харк!всько1 обласно| державно]
адм1я1сщай|, сл!д в1дзяачити, цо незвахаючи ва певяу робоц ф;нансового та
:нших ) грав1;нь раионно1 деРжавно1аду!н стра|]!] шо]о мо6:л;]а!;_1!ода'кови\

6юджец райоь). |адояно|о ; |;льово!о викорисгання
бюд*етних кошт;в, рев|з|ями було виявлево ряд недол!к!в у формувавя| ;
виконанн! бюдхе!;в. пор)шень ф!нансово_бюдже!но ди.ципл;ьи в )с!ановд
та органьац;ях Райояу.

так, у зв'язку з; спрямува!шм в!дак;в прп формуванл| 6юдхец на
нспер|очер!ов| виФа,и 1проведеРчя свят. м!(цеви{ лРотам. л;лти!к)
Ромадських органьац!й) при затвердхенн! районноло 6юдхету ва 2оо9-20|2
роки не дотимаяо в!мом статей 44' 4з закон;в уцатви пРо дерхавний
бюдхет на 2009,20|0 роки' пувкц 4 стап; 77 Бюдхетяого кодексу укра!яи
щодо врахуванля у першочерговому порядку поте6и в коштах яа оплату прац;
прац]вни\;в бюдже!ни\ установ в;дповцно до !;ючо!о .аконодавс!ва в
про&деяня розрахунк;в за еяеРговос;_!. так, пезабезпечев;сть потреби яа
захицея! стап| вилов;дяо до розрдунково]; поФеби в 2009 роц' стаяовила
]5!5,50 тис.Фн, 20!0 ]600'00 тис тн, 20!! 4]]8.84 тис тн,2о|2 86|8,40 тис.!т)п. з них по заРшат! в 2009 роц' 278,00 т'с.фв,
20|0 - 500,00 тис'гРя,20|| 288|,50 тис'Рв' 2012 - 6624,40 тис.Рв, ва
енергон.с;] в 200о ]2]1.!о !ис.тн. 20!0 ]!о0.00 |/с.гРн
20] 1 ]457,]4 тис.тн. 2012 -!994,00 тис.гРв.

п;д час формувани бюджец, забезпечення асигпуваяшми г6лу:];
соц;мьно культурно| сфеРи в 2009 роц! становило 97 ,9 уо, в 2о|0 яа 97 
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нс в повяому обсяз! забезлечеяо вадходхеявя платех;в до бюдхф{в.

бюдхф Райояу втратив звачв! су!{и доход|в'
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так' комуналь||им замадом охоРо!и здоров]я ]'цепцшьяа 
Районна

л'каряя ;м. м.1.ковонеяка!' та комуншьяою устаяовою по забезпеченню
!!91ьно.!! ] ) !Ричшня !а обсл)!овушш чмна сп!льно1 шасносг!
територ;дьнп громад чуц]ъського райопу (дш1 комуяшьяа установа)
про!яг0м 20]1 :0!2 ро";в не псрера\овано на,,е{н) част!9 оренлно; пла!и ло

районно!о бюд^ео. !.а ьм;йшла на спе!|мьний рА)ноь )(.анов. шо
лризвело до яедоотр!мавяя загдьв!м фовдом доходяо'{ частпни бюдхец на
суму 55'0] тис.Фв'

внаслиок яевикояаяня в'мог закояу укра]яи "про ореяду земл!''
в;д 06.|0.1998 ш, 16]_х1у та пунпу 288.5.| податкового кодексу укРа]ви
в;д 02.!2.20!0,ч, .2?))_\ ! шодо ро'м;Р} р;чно1ореядьо] п |а,и и дорисцваьня
1еме']ьними д;л9н!ами недооРимано ко!!;в ]а 1авдано {би!\;в в|лловшним
с;льським 6юдхетш у 201| !оц| та за 6 м!сяц!в 2012 Роц яа зтдьву суму
243'24 тис.грв.

кр;м того' Рев!з;€ю новопокровського сел!цяого бюдхету встаяоыеяо
втРат ллати за земф в с}н! 5'96 тис.Рн.

внасл!док 1ев;Рно.о ро.лод;л) 1еме'\{!{о пода-к) п!. р о гимаь!!9
с11а1и пола.ьу в;д харк;всько_1 ли(!а!|!;] 'ци\н/х 

|;(пнв.ц^е!ь п;вден,|о]
:,щ;звиц; (як;й Р!шевням новопокровськот, , введепсько|
гРак!всько] с]льсько| рад надано п!льц) в порушенш статей 66, 69 БюдхФою
кодексу укра]яп в!д 2|-0].2001 ш9 2542 ||| харх;вськ'м обласяим 6юджетом
яедоотримаяо кошт!в на ]'0з тис' тв. райояним 0'62 т'с. Фн.

кр|м того' у зв]язц з; створенням з 0].04.201| чуц!всько' райовно];
!ентщ!.ова!о_1 б;бл;о|ечно_1 сис!еми. !ка ) !Рим)( |!(9 1а гш)|о! Район!|о!о
6ю!^ео. вс!шовлено. шо !о районно!о бю,!же} , (;л"сььих
бюдкейв передано запланован! видакп по кФк ||020| 6!бл!отекФ, прфе
кошм в!д с1льськ!х (гРак;вська - 2.92 тис' Фн' лебежавсъка ]'19 тис' Фц
старопокРовська - 0,14 тис. грв) т. селищяот ради (введевська -
!] 1! пс. Рн). як! над!йш1и ) ви|14д! до|аш!| вир;внювання ьа ]шначен! ш!1!

до цж бюдкет!в в ловяому обсяз! до райовяого бюджец ве перераховав|' що
лризвело до недооФиман!я Районяим бюджетом доход!в у сум| ]9.96 тис. Фн'

обся1в ло!ац!] вир!вфвання с1льсьм\ !а сели!но] ра!и. чим
яедотпмано в!]моги пупкц 5 стап! 89 Бюджетного кодексу укра]н'.

ьер;вникши )с!анов не прид;лялось ндеАно_1 )ва!и до!риманню
кош!орисно'1 дР.цип'!ни' ефепивночу !а рац;оншьно!) витачанню
бюджетяих кошт;в' допускались фа^1и 1! яеобфунтовано.о використанн''

в ус]х перев!Ренп уставовах в!явлен! порушевш ф1наясово| дисц!пл;н!.
загальва ср{а впявлевпх ф!нансовпх порушеяь сшма 2356,56 пс. гря.

найб!льш! сумл ф;лан'ови\ лор)шеаь ви{влен; п!д час рев!!!. в!дд!0
осв:? ч)1,всьАо1 Ра;ояно1 дер{авьо] Фм!а!стац:, нв |а!щьн) ()м)
158з,88 тис. щв' з як!х т!, що призвели до вщат _ 74,0! тис. грн,
]а по ч)г}]в'ьк|й раионч!й держ3вн;и 3дм!н!с?ац!] на {аыьн) .п)
4з8.| | т'с. фн. з них лризвел! до втРат на суму 258'61 тис. фя'
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допущея| недол;ки св|дчать лро те, цо в умовц деф!циту бюджетлих
ресурс'в оФе{| кеР;вники бю!жепич )с!анов не щид!шю1ь нше^но] )вап
прави1ьаом) вефек!ивчощ виьористанню6юджетних!ош!;в.

кр;ч ]ою. ор!ачами м,с!евого самовриуванш ра;он) не в повн!й у|р;
викори!!овуютьсп ншан; ]м повноваження в час!ин; чоюивос!! оти!анья
додатков'х ф;яансових рес)?с;в'

] че!ою у.уненд вдв.еьи\ недол1к;в !а пор}тень' поси!енн'
Ёонтро'ю я обФ)ь]омним викорисгаРням бюдкетни\ кош!в, вс.ановлеьи\ в
ход] ревь;] виконаян' бюджец чуц]ъського району|

]. начапьни") в;щ;л} о(в;!и раиочнот лео3авно1 вду!н;с|рац!,
,тьхович_']в' Р' в;й г.о. !арекоменд}ва!и кеР!вникш вс!\ перев:реРи\ установ:

1 !. забе'печи!и неухильне виконанн4 ф}нкц!и. пош
з вимогами БюджФвого кодексу уща1ни.

].2. поси1иги ьонтоло {а Ро{поРшнихФи кош!|в ншчого р|вн{ та
о!еруувачами в час.ин; використан !я ничи бюджфнп кошт.в.

1'з. пРоавд;зумти матеР;ши рев;з;й та перев;Рок, РозРо6ип заходи по
усуяеят]ю виявле'их !едол;к;в та лорушеяь'

|.4' забезпеч'ти сво.часве | ловяе усувеняя вшвлених порушеяь'
!.5. ]нформац|ю що усунення вия&пени{ порушень надати до Ф!яаясового

упРам;вня райовно| дерхавно1 адм;в;стРац;т до | 4.06.20 | з.
2. засцпниху голови райояно] дер*авно] Ф!м!н!с'Фац;| |1ерерв; 1.м.

рекомевдувати с;льським
2.!. пРове( !и ;нвен1аРи]а!!ю д!ючп доювор!в орен!и 1еме1ьни\ д;мно\.

надаьих в оренд}. { ме!ою пос!ов!рного об1:к} ореРдар!в. пере!лш) с!авох
!'ге!!л|о1 плам. вшвлення боР^аиь;в !а ^олто1ю }а чад\од^сншм оренлно_1

. 2.2 лРовес1и обс|еженч{ .еме1ь. '!егед6чи\ ь оренд) ,еРев;ри!/ _1\

ц|льове викоРистаяня.
2.3. забезпечити надходхе!,я до м|сцев'х 6юджет;в сум яедояараховавп

,!о\од|в 1о ран|ше }мФени\ лоюворач орен!/ земельних !|л'но( при }м!н;
умов юсподарюва!ш! розм|р;в земельвого подат!у.

з. начшьяику ф]нансового управл!ння Райовно| деРхавнот адм;я|страц!|
Бшейко т.м.:

з.1. в;дпов!дно до Бюд*етяого кодексу укра]яи кооРдянувати Ро6оту
в;лпов|дних слуяб. управл!нь та в;дд;л;в Ралонно1 деР^авно1 адм;н;сгРац!1 по
спРямуванвю зусиль на забезлечеяш виконаяш 6юдхец Райоь].

3.2. пРодовх_}ватп робог/ з головними розпорядн'ками бюдхетн'х
кошт!в з п!таяь порядку сшадаявя ; виковавв' бюджец. дотимавяя вимог
Бюдхетного кодексу укРа!яи, ведеяяя бухгштерського обл|ч та складання
Ф;вансовот зв;тност!.

]']. пооилитп ефективв;сть ковтрольно1 робот' по вс;х яапРямках
спРямувшня бюдхетяп кошт!в.

1.4. !нформац;ю пРо вжш ] 1ыо!и шодо рем;{аш'1 ма,ер;д'в кочплеьсно]
рев!з!! надати до деРхавво][ ф;вансово| 1нспекц;1 в харк;вськ;й о6ласт; до
20 06 201з

,,
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4. Рекомендувати юлов! чуц!ъсько| Районво| ради стоРокеву 1.А' та
новолокРовському селищному голов! подколз|яу в.д. зауважевяя ; в!сповки
фах;вц|в дер*авяо| ф!наясово] !вспекц!! в харк'вськ;й област; прийняти до
увагп.

5. коятоль за
ф;вФсового упРаш;вня

головд райояпо1 деРжавпо"1

виковаяяям цього р]шеявя
дц;1 Б)?ейко т.м.

в.в. лоБойчвнко

раиояно1 державво! 3дм!в1с

!;


