
зАтвЕ
I'олова Бе

я.: _.Уt.'4iJY'.t"_ Ьdtр ь'\9Z

У вiдповiдностi до
уrlравлiння Безлюдiвськоi
ocHoBHi роботи:

oi ради

MIHOB

завдань, визначених Положенням про фiнансове
селищноi ради, протягом 2021 року виконанi

звiтнiсть
Фiнансового управлiння БезлюдiвськоТ селищноТ рчд"

202l року

- складаНня та формування звiтУ за I KBapTalI, пiвРiччя, 9 мiсяцiв, piK l]po
виконання бюджету БезлюдiвськоТ селищноТ ради з додатками,
розшифровками, пояснювальною запискою;

- перевiрка внесення змiн до паспортiв бюджетних установ на 202l piK та
введення в програму АС кМiсцевi бюджети>.

- перевiрка довiдок бюджетних установ про внесення змiн до
кошторИсниХ призначенЬ на 202| piK бюджету, введення в дС "Мiсцевi
бюджетИ", формування витягiв про внесення змiн гIотягом звiтного перiоду;

- пiдготовка та подання розпису бюджету та уточнених кошторисних
призначень дО удксУ Харкiвського району по загальному та спецiальному
фондах селищного бюджету;

- аналiз виконання показникiв бюджету по видатках, потреби в
додаткових асигнуваннях;

- пiдготовка зведень про виконання бюджету по доходах, по видатках,
довiдок про направлення бюджетних коштiв на захищенi та iншi cTarTi
видаткiв бюджету;

- забезпечення своечасного проходження грошових коштiв державних
субвенцiй та коштiв загального та спецiального фондiв бюджету;

- облiк використання коштiв iншоi субвенцiт на виконання доручень
виборчiв деI]утатами обласноI ради у 2021р,

- пiдготовка проектiВ рiшенЬ та поясНюваJIьних записок на засiдання
ceciT селищноТ рали з питань складання, уточнення, виконання бюджету,
матерiалiв на засiдання постiйних депутатських комiсiй;

- опрацювацня i аналiз листiв, звернень, звiтiв та пояснlоючих записок
керiвникiв установ, пiдгlрисмств, органiзацiй щодо виконання кошторисiв,
видiлення додаткових асигнувань, пiдготовка та друк пропозицiй управлiння по
внесенню змiн до бюджету, ана.шiтичних матерiалits на засiдання постiйних
депутатських комiсiй;

- ДаНi ЩОДО Заборгованостi iз заробiтноТ плати працiвникiв бюджетних
установ, якi фirrансуються iз мiсr(евих бrодrкетiв ycix piBHiB;



- всього за2О21 piK пiдготовлено нормативно - правових aKTiB: l9 проектiв

о'-']"'rчдано 
до управлiння доходiв ,Щепартаменту фiнансiв Харкiвськоi

обласноi державноi адмiнiстраuiТ звiтнiсть шомiсяця:
- данi про ruru.рдженнi обсягИ доходiВ селищного бюджету за 2021 piK;

- iнформацiя щодо розмiщення на депозитах тимчасово вiльних коштiв на;

- детальний аналiз виконання дохiднот частини мiсцевого бюджету в

розрiзi податкiв: причини невиконашня або значного перевиконання планових

.rопазн"кiв. Данi про загальнi суми плати за оренду землi, що фактично
надiйшли до мiсцевого бюджету за звiтний перiол та суми, що заJIишилися не

перерахованими до бюджету;
- детальний аналiз виконання дохiднот частини мiсцевого бюджету в

розрiзi податкiв: причини невиконання або значного перевиконання планових

no**"r*iB, данi про наяВнiстЬ податкоВого боргУ до мiсцевого бюджету, в тому

числi по пiдприемствах, що мають найбiльшу заборгованiсть по сплатi до

мiсцевого бюджету, З також заходи, приймаються органами мiсцевот влади по

забезпеченню виконання затверджених показникiв вiдповiдних мiсцевих

бюджетiв; причини зменшення або значного я ( на 10% i вище) надходжень у

порiвняннi з аналогiчним перiодом попереднього року станом;

- розшифровка фактичних надходжень до мiсцевого бюджету по ККЩБ

240б0300 <Iншi надходження));
- iнформаuiя про невиконання планових пок€вникiв по податку на доходи

фiзичних осiб;
iнформачiя про виконання планiв заходiв за пiврiччя, 9 мiсяцiв, piK на

виконання розпорядження голови обласноi державноi адмiнiстрацiт вiд

|9.04.2021 року Ns260 uПро затвердження гIлану заходiв gа 2021 piK щодО

наповнення мiсцевих бюджетiв областi, економного i раuiонаJIьного
використання бюджетних коштiв у процесi виконання мiсцевих бюджетiв>;

iнформаuiя щодо стану розподiлу коштiв, отриманих вiд перевиконання

дохiдноi частини заг€Lльного фонлу мiсцевих бюлжетiв;
- iнформацiя щодо кiлькостi проведених засiдань комiсiй (нарад) з питань

погашення податкового боргу, заборгованостi iз заробiтнот плати (грошового

забезпечення), пенсiй, стипендiй та iнших соцiальних виплат;

та iншу поточну звiтнiсть
KpiM цього, було пiдготовлено та подано наступнl звlти:
- про заборгованiсть по заробiтнiй платi (цдоденно);

- щодо кредиторськоi та дебiторськоi заборгованостi;
- щодо непроплачених платежiв органами Казначейства по

загальному та спецiальному фондах селищного бюджету Безлюдiвськоi

селищноi рали;_ щодо розполiлу вiльних з€шишкiв коштiв мiсцевИХ бЮДЖеТiВ;

- i"формачiя про стан фiнансування соцiальних виплат;

- i"формацiя щодо чисельностi прашiвникiв бюджетних установ
(органiзацiй), що утримуються за рахунок коштiв мiсцевого бюджету,

включаючи одержувачiв бюджетних коштiв;



- iнформацiя щодо окремих показникiв по мережi i штатах закладiв i
УСТаНОВ (включаючи одержувачiв бюджетних коштiв) за рахунок загаJIьного
фопду мiсцевого бюджету БезлюлiвськоТ селищноI ради;- оперативнi данi про стан розрахункiв по бюджетних установах i
органiзацiях, якi фiнансуються з бюджету Безлюдiвськоi селиtцноI ради та
спожитi KoMyH€lJIbHi послуги та енергоносiТ;

- фuптичнi данi про стан розрахункiв по бюджетних установах i
органiзацiях, якi фiнансуються з бюджету БезлюдiвськоТ селищноi ради та
спожитi KoMyHaJIbHi послуги та енергоносii;

- i"формаuiя про використання коштiв субвенцii та коштiв
спрямованих з мiсцевих бюджетiв понад обсяг субвенчii вiдповiдно до
додаткiв;

- irформацiя щодо видаткiв на охорону здоров'я;
- оперативна iнформашiя щодо виконання заходiв по реалiзацiI

субвенчiТ з обласного бюджету селищному бюджету Безлюдiвськоi селищноi
ради на виконання доручень виборuiв депутатами обласноi ради.

Що fiепартаменту фiнансiв ХаркiвськоI обласноТ державноI адмiнiстрацii
та У,ЩКСУ в Харкiвськiй областi надано:

- довiдки про змiни до помiсячного розпису доходiв загального фонду
бюджету на 202l piK та довiдки про змiни до рiчного розпису бюджету на 202|
piK згiдно рiшень Безлюдiвськоi селищноi рали;

Проволився постiйний облiк:
- дiючих договорiв оренди земельних дiлянок з метою контролю за

повнотою та своечаснiстю сплати орендноТ плати за землю.
- надходжень плати за оренду цiлiсних майнових комплексiв та iншого

комун€tльного майна, коштiв вiд продажу земельних дiлянок, плати за
користування мiсцем розташування зовнiшньоТ реклами та iншi (всього З7
видiв податкiв i зборiв);

- облiк змiн власних надходжень бюджетних установ;
- фiнансування мiсцевих/ регiональних програм;
- фiнансування капiтальних видаткiв;
- поточна обробка бухгалтерських документiв по доходах та видатках

селищного бюджету, ведення бухгалтерського облiку по виконанню
селищного бюджету;

- облiк коштiв селищного бюджету здiйснювався по 25 котлових
рахунках;

- ведення бухгалтерського облiку по кошторису фiнансового
управлiння.

- пiдготовлено та вiдправлено на опрацювання до УЩКСУ: 1053

розпоряджень про видiлення коштiв загального фонлу, |23 розпоряджень про
Передачу коштiв з зага-пьного до спецiального фонду, 220 платiжних доручень,
60 бюДжетних фiнансових зобов'язань, 19 юридичних зобов'язань по
фiнансовому управлiнню.

- здiЙснена щомiсячна передача трансфертiв iз загального фонлу
бюджету, згiдно укладених логоворiв: на утримання rypTKiB дитячоТ та



юнацькоi творчостi (ЦДЮТ) та для вiлшколування витрат на оплату прашi

педагогiчних працiвникiв КПСМНЗ кБабаiвська музична школа> Височанськоi
селищноi рали.

- здiйснена передача iз загального до спецiального фо"ду бюджету у
зв'язку з передачею трансфертiв iз спецiального фо"ду на виконання програм
соцiально-економiчного розвитку.

- нарахована та виплачена заробiтна плата працiвникам фiнансового
управлiння за 2021 року що мiсячна.

- здiйснено нарахування та виплати лiкарняних за рахунок пiдприсмства
працiвникiв по фiнансовому управлiнню.

- вiдправлено Заява-розрахунок до фонлу соцiального страхування для
оплати лiкарняних за рахунок фо"ду

- сформовано, вiдправлено та прийнято УЖСУ звiтностi за I квартал,
пiврiччя, 9 мiсяцiв, piK та щомiсячноi звiтностi за 2021 piK за допомогою
програми С-Звiтнiсть.

- сформовано та здано об'еднану звiтнiсть з ПщФо та Ссв за I квартал,
пiврiччя, 9 мiсяцiв, piK за допомогою програми M.E.Doc.

- пiдготовлено 18 проектiв розпоряджень селищного голови.
- проводилось розмiщення на сдиному веб-порта-гti використання

публiчних коштiв (C-data) договорiв укладених фiнансовим управлiнням та
звiтностi за I квартал, пiврiччя, 9 мiсяцiв, piK.

- здiйснено вiдкриття paxyHKiB в УДКСУ у XapKiBcbKoMy районi
XapKiBcbKoT областi для забезпечення своечасноТ оплати субвенuiй.

_ вивч€шись законодавчi та нормативнi матерiали, постiйно надав€Lпась

методична допомога розпорядникам та одержувачам бюджетних коштiв з

питань дотримання бюджетного законодавства на Bcix стадiях бюджетного
процесу;

- пiдготовлено 318 вихiдних документiв, в тому числi iнформачii та
вiдповiдi на листи, що надiйшли з iнших установ i органiзацiй, в тому
щокварт€tльнi, щомiсячнi тощо.

- працюсмо у системi АС кМiсцевi бюджети>; IAC (LOGICA>,
С-Звiтнiсть>. Використовусться у роботi система дистанцiйного
обслуговування кКлiснт Казначейства Казначейство)), через яку
проводяться:

- ресстри бюджетних фiнансових зобов'язань та платiжнi доручення,
одержуються виконанi платiжнi документи та виписки про проведенi
казначейством документи.

- проведено 5 засiдання KoMicii з питань наповнення бюджету
Безлюдiвськоi селищноi ради , щодо податкового боргу.

- проводилась роз'яснювальна робота серед суб'сктiв господарювання
щодо неприпустимостi допуску до роботи працiвникiв без оформлення
трудових вiдносин шляхом здiйснення безпосереднiх вiзитiв на мiсця
провадження суб' ектами господарювання своеТ господарськоi дiяльностi.

- проводилась робота з платниками, якi мають заборгованiсть по платежах

до мiсцевого бюджету - у телефонному режимi;



- проводилась робота по збiльшенню бази оподаткування мiсцевими
податками i зборами. Так, додатково до податковоi служби були переданi
матерiали по фiзичних особах (72) для здiйснення вiдповiдних нарахувань по
нерухомому майну та земельному податку.

Також проводилась щомiсячна робота з податковою службою щодо
нез'ясованих платежiво якi сплаченi на рахунки селищноi рали.

Т.в.о. начальника фiнансового вiддiлу
БезлюдiвськоТ селищноТ рали Марина ПОЖИДАСВА


