Відомості
про виконання державного бюджету
Головним управлінням Держгеокадастру/ Держземагентства та
територіальними органами у Львівській області
/станом на 1 жовтня 2015 року/
Головне управління Держгеокадастру у Львівській області (далі-Головне
управління) є розпорядником коштів державного бюджету.
Головному управлінню підпорядковані 23 територіальні органи
Держземагентства у районах та містах Львівської області, які
реорганізовуються у відповідні територіальні органи Держгеокадастру.
Згідно вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2015
рік» у Державному бюджеті України передбачено кошти на утримання та
функціонування територіальних органів Держземагентства/Держгеокадастру
Львівської області, які доводяться розпорядником коштів державного бюджету
вищого рівня - Державною службою України з питань геодезії, картографії та
кадастру (далі- Держгеокадастр України, за кодом відомчої класифікації
видатків 275) через Головне управління Державної казначейської служби
України у Львівській області та використовуються згідно зареєстрованих
підтвердних документів, оформлених згідно чинного законодавства
(затверджених в установленому порядку паспорту відповідної бюджетної
програми, кошторису із внесеними протягом звітного року змінами,
підписаними з підрядниками договорами на постачання необхідних для
функціонування органу Держгеокадастру відповідних товарів, робіт та послуг).
Територіальні органи Держгеокадастру України входять в організаційну
структуру Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України.
Відповідно до встановлених вимог органам
Держземагентства/
Держгеокадастру Львівської області на 2015 рік передбачено коштів загального
фонду державного бюджету на загальну суму 24,28 млн.грн. на штатну
чисельність 494 одиниці (в тому числі на Головне управління - 93 одиниці), які
використовуються згідно встановлених вимог через органи Державної
казначейської служби України Львівської області.
Використання коштів державного бюджету здійснюється згідно
затверджених, в установленому порядку, паспортів бюджетних програм,
зокрема за кодом програмної класифікації видатків та кредитування бюджету
КПКВК 2755010 «Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та
кадастру» (по загальному та спеціальному фондах) та за КПКВК 2755020
«Проведення земельної реформи» (по загальному фонду) в розрізі кодів
економічної класифікації видатків (далі-КЕКВ).
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Так, територіальним органам Держземагентства/Держгеокадастру
Львівської області за бюджетною програмою за КПКВК 2755010 «Керівництво
та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру» (по загальному фонду)
виділено та використано станом на 01.10.2015 року наступні кошти:
- на оплату праці за КЕКВ 2111 «Оплата праці» передбачено коштів в
загальній сумі по області 14,2 млн.грн., в тому числі Головному управлінню
передбачено 3,5 млн.грн. Станом на 01.10.2015 року з цих коштів використано
9,8 млн.грн., в тому числі Головним управлінням – 2,45 млн.грн. Середня
заробітна плата одного працівника Головного управління протягом звітного
періоду становила 2,9 тис. грн.;
- на сплату податків з нарахованої заробітної плати у відповідні фонди за
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» по області передбачено коштів
близько 5,2 млн.грн., в тому числі Головному управлінню - 1,3 млн.грн. Станом
на 01.10.2015 року використано коштів на сплату податків із заробітної плати в
загальній сумі по області – 3,5 млн.грн. в тому числі Головним управлінням –
0,86 млн.грн.;
- за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на
закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю по області
передбачено 0,92 млн.грн. та використано - 0,54 млн.грн., в тому числі
Головному управлінню передбачено 0,24 млн.грн. та використано 0,16 млн.грн.;
- за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» для оплати наданих
послуг по області передбачено близько 2,0 млн.грн. та використано 1,1 млн.грн., в тому числі для Головного управління виділено 0,37 млн.грн. та
використано- 0,2 млн.грн.;
- за КЕКВ 2250 «Оплата відрядних» для оплати відрядних працівникам в
загальному по області передбачено 0,15 млн.грн. та використано 0,07 млн.грн.
Головному управлінню передбачено – 0,056 млн.грн. та використано –
0,027 млн.грн.
- за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» для сплати штрафів, пені та
судових зборів по області передбачено коштів в сумі 0,044 млн.грн. та
використано - 0,011 млн.грн. Головному управлінню передбачено
0,011 млн.грн. та використано – 0,006 млн.грн.;
- за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку» для оплати за навчання державних
службовців за відповідними напрямами з отриманням свідоцтв про навчання
відповідного зразка по області передбачено коштів в сумі 0,006 млн.грн.,
станом на 01.10.2015 року кошти не використовувались;
- для оплати комунальних послуг та енергоносіїв передбачено по області
коштів в сумі понад 1,0 млн.грн. та станом на 01.10.2015 року використано
0,59 млн.грн. Головному управлінню передбачено – 0,16 млн.грн. та
використано для оплати комунальних платежів (теплопостачання,
водопостачання та водовідведення, постачання електроенергії)- 0,088 млн.грн.
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За вказаною бюджетною програмою по області рахується кредиторська
заборгованість, яка виникла у зв’язку з недостатністю коштів, передбачених на
звітний період, для оплати коштів за отримані товари та послуги і станом на
01.10.2015 року становить 2,81 тис.грн., в тому числі: за КЕКВ 2210 –
0,95 тис.грн. у зв’язку з недоплатою за придбаний принтер, за КЕКВ 2240 –
0,47 тис.грн. за оренду приміщення у зв’язку не отриманням своєчасно рахунку
від власника приміщення, за КЕКВ 2250 не виплачено відрядних працівникам в
сумі 0,19 тис.грн. та заборгованість Головного управління - за КЕКВ 2800 у
зв’язку з не оплатою коштів за судовий збір в сумі 1,2 тис.грн. з причини
значного підняття тарифів на судові збори з 01.09.2015 року.
Що стосується коштів спеціального фонду державного бюджету, то
згідно даних звіту про надходження та використання коштів отриманих як
плата за послуги (кошти, які надійшли від підприємств, що орендують
відповідні площі в приміщеннях, які належать територіальним органам
Держземагентства/Держгеокадастру
Львівської
області)
відображено
надходження за підгрупою 25010300 від оренди майна бюджетних установ, що
станом на 01.10.2015 року становили 74,7 тис.грн., фінансування (залишок
минулого року) становить близько 67,4 тис.грн. Головному управлінню такі
кошти не надходять, оскільки розташоване в орендованому приміщенні.
Видатки по спеціальному фонду за бюджетною програмою КПКВК2755010 на 2015 рік передбачено кошторисом з урахуванням змін до нього в
сумі 107,2 тис.грн. За звітний період використано коштів по області в сумі
68,0 тис.грн. та залишок коштів з урахуванням отриманого залишку минулого
року (67,4 тис.грн.) на розрахунковому рахунку в держказначействі складає по
області 74,1 тис.грн. Кредиторської заборгованості немає, однак станом на
01.10.2015 року рахується дебіторська заборгованість в сумі 19,2 тис.грн. через
невідшкодування коштів за оренду приміщення, яке належить територіальним
органам Держземагентства/Держгеокадастру Львівської області.
Крім цього, на проведення земельної реформи у 2015 році за КПКВК2755020 «Проведення земельної реформи», Держгеокадастром України по
області передбачено по кошторису видатків загального фонду державного
бюджету кошти в сумі 924,1 тис.грн, які профінансовано за звітний період в
сумі 617,9 тис.грн., з яких використано - 617,85 тис.грн.
Головному управлінню передбачено 158,95 тис.грн., з яких використано
158,89 тис.грн. Кошти оплачено з метою погашення кредиторської
заборгованості 2013 року за проведення аукціонів з продажу земельних
ділянок. Cтаном на 01.10.2015 по Головному управлінню залишок
невикористаних асигнувань становить за КЕКВ 2240-55,84 грн. у зв’язку з тим,
що отримати рахунок від надавача послуг ТзОВ «Веб Формат» не можливо
через відсутність виходу на контакт вищезазначеної фірми та відповідно
погасити заборгованість за проведення оновлення антивірусного захисту
програмного забезпечення в сумі 55,00 грн. немає можливості.
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Станом на 01.10.2015 року заборгованість по області за даною
бюджетною програмою становить 7,15 млн.грн. за виконані роботи у 2013 році
з проведення інвентаризації земель та ведення державного земельного
кадастру.
Головне управління є також виконавцем заходів, які передбачено
Програмою розвитку земельних відносин у Львівській області на 2011-2015
роки, затвердженої рішеннями Львівської обласної ради від 24.05.2011 № 139
(далі-Програма) та від 20.01.2015 року № 1290 «Про обласний бюджет
Львівської області на 2015 рік» із змінами, в яких передбачено із надходжень
спеціального фонду обласного бюджету видатки на реалізацію затверджених
заходів відповідно до вищезазначеної Програми.
Так, станом на 01.10.2015 року Головному управлінню з обласного
бюджету виділено фінансування у вигляді субвенції з обласного бюджету
державному бюджету за кодом тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів 250344 “Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів” на погашення кредиторської заборгованості
2014 року за проведення інвентаризації земель в сумі 64,58 тис.грн., яка
погашена повністю.
Що стосується виконання заходів Програми, передбачених на 2015 рік то
слід зазначити наступне.
Складові зазначеної Програми включаються в проект обласного бюджету,
розробляються Головним управлінням та подаються за належністю у вигляді
відповідного запиту за клопотанням органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, погоджується з постійними комісіями Львівської обласної
ради з питань земельних відносин, адміністративно-територіального устрою,
планування території, архітектури і будівництва та з питань бюджету
соціально-економічного розвитку та комунальної власності.
Показники обласного бюджету, в тому числі виділення коштів субвенції
державному бюджету, включаються в проект обласного бюджету згідно вимог
Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту обласного бюджету
Львівської області, затвердженого наказом департаменту фінансів Львівської
обласної державної адміністрації від 11.07.2013 №120 із змінами та
доповненнями, внесеними наказом від 19.08.2015 №38 (далі- Інструкція до
проекту обласного бюджету).
Видатки на вищезгадані цілі затверджені Управлінням архітектури,
містобудування та інфраструктурних проектів Львівської облдержадміністрації
за кодом типової відомчої класифікації видатків у вигляді субвенції з обласного
бюджету державному бюджету за кодом тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів 250344 "Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів", а також Департаменту фінансів Львівської
ОДА у вигляді виділення субвенції з обласного бюджету районним бюджетам
за кодом класифікації видатків місцевих бюджетів 250380 "Інші субвенції".
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Зокрема, розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації від
27.07.2015 № 356/0/5-15 «Про виділення коштів» затверджено розподіл коштів
субвенції з обласного бюджету у 2015 році на реалізацію напрямів
вищезазначеної програми в сумі 1,0 млн.грн. Головному управлінню та
районним бюджетам, як замовникам відповідних робіт.
Так, Головному управлінню у вигляді субвенції державному бюджету у
2015 році було виділено кошти в сумі 57,9 тис.грн. для оплати робіт з
проведення інвентаризації земельних ділянок для обслуговування об’єктів
комунальної власності Львівської обласної ради (виконавець робіт Державне
підприємство „Західгеодезкартографія» у зв’язку з виконанням зазначених
робіт починаючи з початку дії вищезазначеної Програми). Використання
виділених з обласного бюджету коштів, як субвенції з місцевого бюджету
державному бюджету, проводиться Головним управлінням за кодом бюджетної
класифікації видатків КПКВК 2755020 «Проведення земельної реформи» за
відповідними кодами економічної класифікації видатків спеціального фонду
державного бюджету.
Також, Управлінню архітектури, містобудування та інфраструктурних
проектів Львівської обласної державної адміністрації будуть виділятись кошти
для надання субвенції з обласного бюджету районним бюджетам за кодом
класифікації видатків місцевих бюджетів 250380 "Інші субвенції", КЕКВ 2620
"Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів" в сумі
784,6 тис.грн. на проведення оновлення нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів адміністративно-територіальних одиниць Львівської області.
Також, будуть виділятися кошти в сумі 157,4 тис.грн. для оплати робіт з
інвентаризації земель населених пунктів.
Станом на 01.10.2015 року вищезазначені кошти ще не
використовувались у зв’язку з не підписанням відповідних договорів органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування про надання міжбюджетних
трансфертів як замовниками відповідних робіт, передбачених Програмою.
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