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Звiтн

фiнансовоговiддiлУБезлюдiвськоТсеЛИЩНоТрали
2022 року

у вiдповiдностi до завдань, визначених ПоложенняМ ПРО фiНаНСtlВИЙ ВiДДirr

БезлюдiвськоТ селишноТ ради, проl,ягом 2о22 року виконанi ocHoBHi рсlбо,rи:

- складання та формування зui,.у за202lрiк,I квартал, пiврiччя,9 мiсяLtiв

2о22 рокУ про виконання бrоджету БезлtодiвськоТ селищноТ ради з дода,гками,

розшифровками, пояснювальною запискоtо;, 
_^;epeBipKa внесення змiн до паспортiв бюджетних установ на ?,о22 piK Ta

введення в програму IГIК <<N4iсцевий бюдхсет>;

- переЬiрпu дЬuiдо,< бюдя<етних установ про внесенl-tя змiн до кошl,горисtlих

призначень на 2022 piK до бюлже.гу, введення в IГIК "МiсLlевИй бкlдхсет"'

формуванняt витягiв про tlнесення зшtitl по,гягом звi,гного перiоду;

пiдготовка та подання розпису бюджету та уточнених коIIl,1,оllисl]их

призначень до удксу Харкiвського району по загальному та cttcцia.ltbНoМy

фондах селищного бюджету;
- аналiз виконання показникiв бюджету по видатках, потреби в лодаткових

асигнуваннях;
- пiдготовI(а зведень llpo виl{онання бюджету по доходаХ, 1,1O l}I,].rla l,I(ax,

довiдоК про }{апРаI]JIення бrоджеr,llлtх кошт'iв на захиLценi ,га iншi cTat,l-ri tllrдit,гкiв

бюджету;
- забезпечення свосчасного проходження грошових коштlt] /(ержавних

субвенцiй та коштiв загального та спецiального фондiв бюджеr,у;

облiк використанIjя коштiв iншот субвенчiт у 2022 р.;

- пi/tгtl.гtlt]ка IrpcleK.l,itз pitllettb,гa пояснlOваЛьних:]аIIисок на зacljtllllllrl cecll

сеJlищноТ рали з питань складан}]я, у,гочLIеннrI, виконання бlоджету, ма,t,срiалiв на

засiдання постiйних депутатських комiсiй;
- опрацювання i ана.lliз листiв, звернень, звiтiв та поrlснIоючих записок

керiвникiв установ, пiдприемств, органiзаuiй щодо виконання к0lItr,орисiв,

видiлення додаткових асигtlувагtь, ttiдготовка та друк пропозиtliй упраr1,1tittttя по

BцeceHHIo змiн до бюдя<ету, аьtалiтичttих матерiалiв на ЗаСiЛаtННЯ ГlОСr'iЙНИХ

депутатських комiсiй;
дагri LIlодо заборI.ованосr,i iз заробiтноТ плати Ilраuiвьtикiв бкlдже,l,ниХ

установ, якi фiнансуtоться iз мiсцевих бюджетiв ycix piBHiB;

- tsсього за 2022 piK гriдго,I,овJIено нормативно - правових aKTiB: 19 rtpoeKTiB

рiшень,
- надано до управлiння доходiв Щепартаменту фiнансiв xapkiBcbкoT tlблаtсноt

державноТ адм i н icTparriT звi,гн icтb t l ttiM iся ttя :

- данi про затвер/{)кеltгti обсяt,и лсlхо.,tits сеJIишного бкlдже,гу за 2022 piK;

- iнформацiя щодо розмiшtегlttя на дспозитах тимчасово вiльних Ktlt.lt,t,itз;
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- дета_пьний аналiз виконання
податкiв: причини невиконання

показникiв;

дохiдноТ частини мiсцевого бюджету в розрiзi
або значного перевиконання планових

_ розшифровка фактичних надходжень до мiсцевого бюджету;

- iнфорМацiя прО невиконання плаНовиХ показникiв по пода,гку I]a доходи

фiЗИЧНИХil'ýjоuu,, 
щодо стану розподiлу коштiв, отриманих вiл гlереI}14Ii()нtlнllя

дохiдноТ частинИ загiLльного фонду мiсцевих бюджетiв;

та iншу поточну звiтнiсть
KpiM цього, булtl lliдготовjlено та подано нас,гупнl звl,ги:

- прО заборгоВанiстЬ по заробiтнiй платi (щоденно);

-ЩоДокреДИТорськоТтадебiторськоТзаборгованостi;
- шодо непроплачених ttлатежiв органами Казначейства по загальн()му та

спецiальному фондах селишного бюджету БезлюдiвськоТ селищноТ рали,
_ шодо розподiлу вiльних залишкiв коштiв мiсцевих бюджетiв;

- iнформацiя про стан фiнансування соцiальних виплат,

-iнформачiя щодо чисельностi прачiвникiв бюджетних чсl анов

(органiзачiй1, *о утримук)ться за рахунок коштiв мiсцевого бюд>кеr-У, l}кJlк)чак)чи

одержувачi в бюджетних коштiв;
- iц69рмацiя щодо окремих показникiв по мережi i tштатах закладlв l

установ (включаючи олержувачiв бюджетних коштiв) за рахунок загального

qоплу мiсцевого бюджету Безлкlдiвськот селищнот рали;

- фактичrлi данi IIро с,гаlI розрахункiв по бк-lдrкеr,них yC,I,all()BaX l

орrапiзаuir*, якi фiнансуюr,ься з бюджету Безilюдiвськот селиt1_1нот рали та

спожитi комунальнi послуги та енергоносii;
- iнформацiя про використання kotllTiB субвенчiт ,га коштiв спрямованих з

мiсцевих бюджетiв понад обсяг субвенuiТ вiдповiдно до додаткiв;

- iнформацiя щодо видаткiв на охорону здоров'я;

- iнформацiя шодо виконання заходiв по реалiзашiт субвенцiт,

що Щепартаменту фiнансiв xapkiBcbkoT обласнот державнот адмiнiстраrtiт ,rа

УЛКСУ в Харкiвськiй областi надано:

- довiдки про змiни до помiсячного розпису доходiв загальLlоl,() фонлу

бюджету Ha2022pin,u довiдки про змiни ло рiчного розпису бюджеr,у на 2022 piK

згiдно рiшень БезлюдiвськоТ селищноТ рали;
Проводився постiйний об"lliк:

- дiючих договорiв cepBiTyTy земельних дiлянок з метою коli,гролIо за

повнотою та свосчаснiстю сплати.
- надходжень плати за оренду шiлiсних майнових комплексiв та iHrLtot,cl

комунального майна, коштiв вiд продажу земельних дiлянок, ,I,a iнLuих rrtrлa],KiB i

зборiв (всього 44);
- облiк змiн власних надходжень бюджетних установ;
- фiнансування мiсцевих/ регiональних програм;

- фiнансування капi,га;tьних видаткiв;

- по.гочна обробка бухгалтерських документiв по доходах та t]и.j[а,гках

селишного бюджету, ведення бухгалтерського облiку по викOнанню

селищного бюджету;



- облiк коштiв селищного бюджету злiйснювався по 34 котJlоI]их рахуLIках;
- ведення бухгалтерського облiку по кошторису фiнансового вiддiлу.
- пiдготовлено та вiдправлено на опрацювання до УДI{СУ: бttб

розпоряджень про видiлеtlгlя коштiв загального фонду, lб розпоряl()кеtlь llpo
передачу коштiв з загаJIьного до спецiального фонду, l69 платiжних /1оручень, З9

бюджетних фiнансових зобOв'язань, ll юридичних зобов'язань по фillансоI]ому
вiддiлу.

- здiйснена щомiсячна передача трансфертiв iз заг€Lльного фон.ltч fi111.11;tce,I}.

згiдно укладених договорiв: на утримання гурткiв дитячоТ та K-lHattbt<ol' 
,гrзtlрчос,гi

(ЦДtОТ), для вiдшкодування витрат на оплату прашi викладачiв КЗ <БабаТвська

школа мистецтв ВисочанськоТ селищноТ ради), для функчiонуванItrI lttlс,гiйгtсl-

дiючоТ вiйськово-лiкарськоТ KoMiciT при XapKiBcbKoMy РТЦК та СП.
- здiйснено фiнансування субвенuiТ з мiсцевого бюджету дер)(авllому

бюджету на виконання програм соцiально-економiчноI,о розви,rку pcr-itlrtiB гlо

загальному фонду на пiдтримку маl,ерiально-технiчноТ бази пiлрозttilliв ДС]НС
УкраТни.

- нарахована та виплачена заробiт,на плата прашiвникам фiнансов()I'о вiддillу
за2022 piK щомiсяця.

- сформовано, вiдправлено -га прийня,го УЛКСУ звir,ностi за ]()] l piK, l

квартал, перше пiврiччя, 9 мiсяцiв та шомiсячноТ звiт'гrостi за 202,2 pirt За

допомогою програми С-Звiтнiсть.
- сформовано та здано Об'сднану звiтнiсть з ПfiФО та ССВ за 202l piK, I

квартаJI, перше пiврiччя, 9 мiсяцiв, за допомогою програми M.E.Doc.
- пiдгсl,говJlеIjо l 4 l rptlettTi rl розIrоряджеttь сели шнОгО гОJIОВИ.

- проt]одилось рtlзмil.tlеtlнrl lta сr{и1-1ому веб-lrорталi викорис,гаIItIя rrУСlлi'tних

кош_tтiв (C-data) договорiв укладених фiнансовим вiддiлом та звiтностi ,за 202l piK,

l квар,гzut, пiврiччя, 9 мiсяцiв 2022 р.
- здiйснено вiдкриття paxyнKiB в УДКСУ у XapKiBcbKoMy районi XapKiBcl,K()T

областi для забезпечення свосчасноТ оплати субвеншiй.
- вивчались законtlлавчi та нормативнi матерiаJlи, посr,iйно tiLiJlaIlaЛacb

методичНа допомога розпорядникаМ 
,га одержувачаМ бюджеr-них кош,гil] ,] lIИ'Г0Il1l

дотримання бюджет[lого закоIIодавства на Bcix стадiях бюджетноГО ГlРОЦеСУ,

- пiдготовJIено l09 вихiдних документiв, t} тому чис,lti iнформаrtii' та

вiдповiдi на листи, що надiйrшли з iнших установ i органiзаttiii, I] loMy

щоквартальнi, щошtiсяч Hi,l,оlц0;
- проводилась робота з платниками, якi мають заборгованiсть I]0 IIJlатсжах

до мiсцевого бкl:lжету -- у,ге;rефонн()му режимi;
- працю6мо у системi ДС <MicLteBi бюджети>; IДС (LОGIСД)), ('-

Звiтнiсть>. Використовусться у роботi система дистанцiйного обс;tуttlt;ytsаНIIя

<Кл iclttT Казначейства - Itазl rачейство)), Llерез я ку проводяться :

- ресстри бюджетних фiнансових зобов'язань та платiжнi

одержуються викон тlжнl документи та виписки про

казначейством

Начальник фiна
БезлюдiвськоТ с

доручення,
проведенi

Марина ПО}КИДА('I]А


