
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ПЕРША СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

(друге пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  18 грудня  2020 року                                   №  24 

смт Голованівськ 

 

Про затвердження звіту про 

виконання Новоархангеьського 

районного бюджету за січень-

вересень 2020 року 

 

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України та відповідно до статті 18 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити звіт про виконання  районного бюджету за січень-

вересень 2020 року по доходах у сумі 108 250 089 грн.83 коп., у тому числі по 

загальному  фонду  105 587 598 грн.85 коп.,  по спеціальному фонду 2 662 

490 грн. 98 коп., по видатках у сумі 103 376 694 грн.09 коп. у  тому  числі по  

загальному  фонду 98 918 003 грн.73 коп., по спеціальному фонду 4 458 690 

грн.36 коп. 

Залишок коштів станом на 1 жовтня 2020 року склав 6 050 026 грн.00 

коп., у тому числі по загальному фонду 5 565 544 грн.05 коп., спеціальному 

фонду 484 481 грн.95 коп. 

 

2. Виходячи  з аналізу складання бюджету  на  2020  рік  та  виконання  

його  за  звітний  період, в подальшому пропонується головним 

розпорядникам коштів та головам місцевих рад: 

- активізувати  роботу по недопущенню виникнення кредиторської 

заборгованості, особливо по заробітній  платі працівників  бюджетної сфери, 

енергоносіях та  інших першочергових видатках  бюджетних  установ; 



- приймати участь в роботі   районної комісії «З питань своєчасності і 

повноти сплати податків  та погашення заборгованості заробітної плати», 

пенсій та інших  соціальних виплат, по питанню виконання власних доходів, 

особливо по платі за землю, фіксованому сільськогосподарському податку 

прибутковому податку та місцевих податках;      

 

- забезпечити повне виконання вимог Бюджетного кодексу України в 

частині уточнень бюджетів в процесі їх виконання,  звернути особливу увагу 

на ст. 54 стосовно місцевих рад, що не виконують бюджети. 

 

- здійснювати постійний контроль за використанням бюджетних коштів 

по напрямках видатків, недопущення створення значних залишків коштів на 

рахунках бюджетних установ; 

 

- забезпечити ефективність щодо проведення роботи по оптимізації 

видатків, здійснення заходів упорядкування та оптимізації мережі і штатної 

чисельності бюджетних установ; 

 

- забезпечити підвищення рівня відповідальності за планування і 

використання бюджетних коштів усіх учасників бюджетного процесу на 

кожній його стадії, вживати дієвих заходів, спрямованих на чітке виконання 

ними законодавчих і нормативних документів; 

 

- тримати на постійному контролі питання забезпечення своєчасного та 

якісного виконання завдань, що випливають із Законів України, актів і 

доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та органів влади 

області і району, зміцнення виконавської дисципліни у підпорядкованих 

підрозділах та вивчення законодавчих та нормативних документів із 

зазначених питань на економічних навчаннях. 

 

3. Контроль за виконанням даного  рішення  покласти на постійну комісію 

районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунально власністю 

та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Голова районної ради              Руслан ЦОБЕНКО 
 


