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Про підготовку проекту селищного
бюджету на 2019 рік та прогнозу
на наступні за плановим два бюджетні періоди
З метою своєчасного та якісного складання проекту селищного бюджету
Шалигинської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на
2020-2021 роки, відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України,
враховуючи лист Міністерства фінансів від 03.08.2018р. №05110-14-21/20720
«Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік»
керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні :
І.Управлінню фінансів та економічного розвитку (Полушкіна Н.М.):
1.1. Довести до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з
підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту
селищного бюджету на 2019 рік та прогнозу селищного бюджету на 2020-2021
роки.
1.2. Лист Міністерства фінансів України від 03.08.2018р.№05110-1421/20720 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік».
1.3. При складанні проекту селищного бюджету на 2019 рік та прогнозу
на наступні за плановим два бюджетні періоди з дотриманням норм
бюджетного законодавства та забезпечити:
- формування дохідної частини бюджету на основі реальних прогнозних
макропоказників економічного та соціального розвитку об'єднаної
територіальної громади з урахуванням максимального використання наявних
можливостей і резервів щодо наповнення селищного бюджету;
- у повному обсязі фінансовим ресурсом обов'язкових видатків на оплату
праці працівників бюджетної сфери з урахуванням її підвищення та проведення
розрахунків за енергоносії, послуги зв'язку;
-оптимізацію витрат бюджетних коштів шляхом виключення
непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують
виконання основних функцій і завдань головного розпорядника.

1.4. Провести аналіз бюджетних запитів головних розпорядників коштів
селищного бюджету на відповідність їх меті, пріоритетності та ефективності
використання бюджетних коштів.
1.5. Провести погоджувальні наради з головними розпорядниками коштів
бюджету щодо розгляду наданих пропозицій та вжиття заходів для усунення
розбіжностей з метою підготовки проекту селищного бюджету на 2019 рік.
1.6. Врахувати в проекті селищного бюджету видатки на фінансування
проектів-переможців громадського бюджету, які будуть реалізовуватись за
рахунок селищного бюджету.
1.7. Підготувати проект рішення про селищний бюджет на 2019 рік та
прогноз с е л и щ н о г о бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди,
подати його на розгляд виконавчого комітету Шалигинської селищної ради та
внести на розгляд сесії Шалигинської селищної ради.
2. Г оловним розпорядникам селищного бюджету ( селищна рада, відділ
освіти,молоді та спорту, відділ житлово-комунального господарства,
благоустрою та інфраструктури ), з урахуванням вимог Бюджетного кодексу
України, до 01.11.2018 підготувати та подати до управління фінансів та
економічного розвитку :
бюджетні запити за доведеними формами, до яких додати детальні
обгрунтовані розрахунки відповідно до вимог Інструкції з підготовки
бюджетних запитів;
перелік інвестиційних програм (проектів) на 2019 рік та на наступні за
плановим два бюджетні періоди.
3. Під час складання бюджетних запитів головними розпорядниками
коштів селищного бюджету:
-не допускати збільшення штатної, чисельності працівників бюджетної
сфери та установ, що належать до сфери їх управління;
-у повному обсязі забезпечити необхідними асигнуваннями захищені
статті видатків, інші видатки, виходячи з фінансового ресурсу;
-обґрунтувати доцільність продовження терміну виконання регіональних
програм та потреб у фінансових ресурсах, провести оцінку їх ефективності за
окремими критеріями;
-планувати бюджетні асигнування на виконання пріоритетних напрямів
та виключити непріоритетні та неефективні витрати, насамперед ті, що не
забезпечують виконання основних функцій і завдань головного розпорядника.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова
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