ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ
Колегії обласної державної адміністрації
від 8 грудня 2016 року № 12

Про обговорення проекту бюджету Львівської області на 2017 рік
Заслухавши і обговоривши інформацію про проект бюджету Львівської
області на 2017 рік, Колегія облдержадміністрації відзначає, що прогнозний обсяг
місцевих бюджетів області за доходами і видатками на 2017 рік становить
28,7 млрд грн, що на 3,2 млрд грн або 12,5 відсотка більше 2016 року. З них
надходження податків і зборів очікуються в сумі 12 млрд грн або більше на
2,1 млрд грн (21,2 відсотка). Офіційні трансферти з державного бюджету в
наступному році очікуються в розмірі 16,6 млрд грн, з них базова дотація –
0,4 млрд грн, додаткова дотація місцевим бюджетам на фінансування переданих з
державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я –
1 млрд грн, субвенції – 15,2 млрд гривень. Порівняно з 2016 роком офіційних
трансфертів надійде більше на 1,1 млрд грн або 6,9 відсотка.
Враховуючи зазначене та з метою своєчасного затвердження місцевих
бюджетів на 2017 рік, Колегія облдержадміністрації
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про обговорення проекту бюджету Львівської області на
2017 рік взяти до відома.
2. Схвалити проект обласного бюджету Львівської області на 2017 рік.
3. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення:
3.1. Спільно з Державною фіскальною службою України до 26 грудня
2016 року проаналізувати стан надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів
та визначити їх реальний прогноз у 2017 році, особливу увагу звернувши на зміну
надходжень податків у зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати.
3.2. Під час формування та затвердження місцевих бюджетів на 2017 рік
передбачити в повному обсязі кошти на оплату праці з нарахуваннями на неї та
розрахунки за енергоносії.
3.3. Завершити до 16 грудня 2016 року укладання угод між місцевими радами
про передачу медичної субвенції за пролікованих хворих.
4. Головам об’єднаних територіальних громад завершити до 16 грудня
2016 року укладання угод на співфінансування установ районного бюджету, що
надають послуги мешканцям району (школи естетичного виховання, позашкільні
навчальні заклади, дитячо-юнацькі спортивні школи), а також передачу медичної
субвенції з надання послуг вторинної медицини.
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5. Головам райдержадміністрацій, на території яких створюються об’єднані
територіальні громади, завершити до 26 грудня 2016 року підготовчі роботи щодо
передачі в 2017 році установ на фінансування з бюджетів новостворених об’єднаних
територіальних громад.
6. Міським головам міст обласного значення забезпечити до 26 грудня
2016 року передачу професійно-технічних училищ на фінансування з обласного
бюджету без заборгованості на 1 січня 2017 року з усіх видатків.
7. Департаменту фінансів облдержадміністрації спільно з іншими
структурними підрозділами облдержадміністрації до 12 грудня 2016 року
підготувати необхідні матеріали щодо показників обласного бюджету та проектів
обласних програм на 2017 рік для подання на розгляд сесії обласної ради.
8. Контроль за виконанням рішення Колегії покласти на заступників голови
обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних
обов’язків.
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