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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ
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ОЗНЯПро схвалення прогнозу районного бюджету на 2016-2017 роки

	Відповідно до частини четвертої статті 21 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту районного бюджету на 2015 рік:

1. Схвалити прогноз районного бюджету на 2016-2017 роки, у тому числі:

	1.1. Прогноз доходів загального фонду районного бюджету на 2016 рік у сумі  8150,0 тис.грн., на 2017 рік у сумі 8345,0 тис.грн., прогноз доходів спеціального фонду на 2016 рік у сумі 100,0тис.грн., на 2017 рік у сумі 100,0     тис.грн.  
тис.грн.
Найменування
2016 рік
2017 рік
Доходи загального фонду
8195,0
8345,0
з них:


податок на доходи фізичних осіб
8150,0
8300,0
податок на прибуток підприємств комунальної власності
10,0
10,0
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності
35,0
35,0
Доходи спеціального фонду
100,0
100,0
в т.ч:


власні надходження бюджетних установ
100,0
100,0




Прогноз доходів загального фонду на 2016 рік становить 103,0% до прогнозних показників на 2015 рік. У 2017 році зростання доходів загального фонду до 2016 року складе  101,8  %. 
Найбільшу питому вагу в складі доходів загального фонду займає податок на доходи фізичних осіб –  8150,0 тис.грн. у 2016 році та    8300 тис.грн. у 2017 році. 
1.2. Прогноз видатків районного бюджету на 2016 рік у сумі 103090,0            тис.грн., на 2017 рік у сумі  109390,0 тис.грн.
   тис.грн.
Код
Найменування
2016 рік
2017 рік

Видатки 
    103090
109390

з них:


01
Районна рада
1130
1185
090000
Соціальний захист та соціальне забезпечення
       115
  125
250404
Інші видатки
     85
   90
010000
Державне управління
   930
 970
03
Райдержадміністрація
   18012
18012
080000
Охорона здоров”я
   16788
16788
090000
Соціальний захист та соц.забезпечення
  934
   934
130000
Фізична культура і спорт
  100
   100
120201
Підтримка періодичних видань /журн.газети/
   140
   140
250404
Інші видатки
    50
     50




10
Відділ освіти РДА
41088
45099
070000
Освіта
40638
44704
090000
Соціальний захист та соц.забезпечення
  100
   110
130000
Фізична культура і спорт
  350
  385
15
Управління праці та соціального захисту населення РДА
38992
40869
070000
Освіта (прийомні сім”ї)
   280
   340
090000
Соціальний захист і соц.забезпечення
38687
40504

 в т.ч. за рахунок субвенції
36183
38000
170000
Транспорт, дорожнє господарство, зв”язок (перевезення пільгових категорій громадян)
      25
     25
24
Відділ культури і туризму РДА
     3568
3925
110000
Культура і мистецтво
3568
3925
76
Фінансове управління РДА
  300
  300
250000
Видатки, не віднесені до основних груп
  300
  300

                                           Освіта
Пріоритетами розвитку галузі на 2016-2017 роки визначено:
удосконалення мережі закладів освіти районного підпорядкування;
забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам бюджетних установ;
організація харчування дітей та придбання медикаментів;
забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників споживання енергоносіїв;
організація оздоровлення учнів;
забезпечення своєчасних виплат дітям-сиротам;
підвищення рівня забезпеченості обладнанням районних установ;
модернізація систем опалення районних установ;
                                   Охорона здоров’я
Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини. 
У 2016 та 2017 роках  планується досягти: 
підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;
впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я в  та їх фінансового забезпечення;
підготовка підґрунтя до запровадження обов’язкового соціального медичного страхування;
забезпечення населення доступними послугами з питань планування сім’ї.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Пріоритетами розвитку галузі є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих верств населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.
забезпечення фінансування  видатків на соціальний захист населення району;
утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чечельницького району;
оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;
утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;
пропаганда та формування здорового способу життя;
створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;
надання підтримки громадським організаціям;
удосконалення нормативно-правової бази у сфері реалізації державної політики з питань молоді;
попередження та протидія насильству в сім’ї;
забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;
укріплення сім’ї;
участь у проведенні обласної новорічної ялинки та забезпечення подарунками до дня Святого Миколая дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
попередження та протидія торгівлі людьми;
забезпечення доступу населення до послуг добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, проведення широкомасштабних профілактичних заходів;
всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя, підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, хто має дітей;
поліпшення репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я.
Культура і мистецтво
Пріоритетами розвитку галузі на 2016-2017 роки є збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу, а саме:
розвиток бібліотечної справи, покращення матеріально-технічної бази, комплектування бібліотек новою літературою та періодичними виданнями;
розвиток музейної справи, забезпечення збереження Державного музейного фонду України, реалізація державної музейної політики, поповнення музеїв новими експонатами;
популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів;
розвиток театрально-видовищних закладів;
Фізична культура і спорт
Пріоритетами розвитку галузі є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації. 
У 2016 та 2017 роках передбачається здійснити такі заходи:
забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських та параолімпійських видів спорту та сприяння поліпшенню підготовки та участі спортсменів району у змаганнях різного рівня;
підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров’я нації та попередження захворювань;
забезпечення функціонування дитячо-юнацької спортивної школи; 
забезпечення функціонування спортивних споруд місцевого значення;
фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
                                          Засоби масової інформації
Пріоритетами розвитку галузі на 2016-2017 роки є:
 висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
фінансова підтримка газети  районної Ради «Чечельницький вісник»;
                                       ІНШІ  ВИДАТКИ
         У 2016 та 2017 роках передбачається здійснити заходи з :
          реалізації програм: надання  дозвільних послуг, надання інформаційних послуг, розвитку малого і середнього підприємництва, військово-патріотичного виховання, збереження архівних фондів, інших програм.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.





Голова районної
державної адміністрації                                                     С. Пустовий

                            Н. Решетник
                            А. Ланецький
                            Н. Никитюк 
                            О. Атаманенко
                            О. Тимофієва


