КОНТРОЛЬ

від “27“ березня 2014 року
м. Знам’янка

Про затвердження районного плану
заходів на 2014 рік щодо наповнення
місцевих бюджетів, вишукання
додаткових джерел надходжень до
бюджетів

№ 85-р

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня
2014 року № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат
бюджету" та на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України
від 01 березня 2014 року № 156-р "Про заходи щодо збалансування місцевих
бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання", голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 25 березня 2014 року № 91-р "Про затвердження
обласного плану заходів на 2014 рік щодо наповнення місцевих бюджетів,
вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів":
1. Затвердити районний план заходів на 2014 рік щодо наповнення
місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у
тому числі за рахунок детінізації економіки, дотримання жорсткого режиму
економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни
(далі – районний план заходів), що додається.
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації – головним
розпорядникам коштів районного бюджету, виконкомам сільських рад
розробити та затвердити до 01 квітня 2014 року плани заходів щодо наповнення
місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів
(не менш як 2 відсотки доходів загального фонду місцевих бюджетів),
дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів (не менш як
1 відсоток видатків місцевих бюджетів на бюджетну сферу) та посилення
фінансово-бюджетної дисципліни і забезпечити належну координацію роботи з
органами місцевого самоврядування району щодо виконання цих заходів.
3. Зобов’язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації
та рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування району
забезпечити неухильне виконання районного плану заходів та інформувати
фінансове управління райдержадміністрації про стан його виконання
до 01 травня, до 02 липня, до 02 жовтня 2014 року та до 01 січня 2015 року.
4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації про стан виконання
районного плану заходів інформувати голову районної державної адміністрації
до 06 травня, до 04 липня, до 06 жовтня 2014 року та до 05 січня 2015 року.
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Д. МОЛОДЧЕНКО

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Головчица О.В.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам’янської
районної державної адміністрації
27 березня 2014 № 85-р
РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2014 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів,
у тому числі за рахунок детінізації економіки, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення
фінансово-бюджетної дисципліни
№
1

Термін
виконання

Зміст заходів
2

3

1.

Забезпечення належного рівня роботи з координації
діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації,
органів місцевого самоврядування району та органів, що
контролюють справляння надходжень бюджету, щодо
виконання затверджених показників доходів бюджетів усіх
рівнів на відповідних територіях та пошуку резервів
отримання додаткових надходжень

Протягом
року

2.

Здійснення моніторингу стану надходжень податків і зборів
до бюджетів усіх рівнів у розрізі платежів і видів
економічної діяльності та стану виконання планових
показників по доходах, внесення пропозицій щодо
вирішення проблемних питань з їх виконання

Щомісяця
до 5 числа

3.

Проведення заходів з детінізації економіки, активізація
роботи з платниками податків з викриття схем ухилення від
сплати платежів до бюджету, виявлення і руйнування схем

Протягом
року

Виконавці
4

Структурні підрозділи
райдержадміністрації, фінансове
управління райдержадміністрації,
Знам'янська об'єднана державна
податкова інспекція Головного
управління Міндоходів у
Кіровоградській області,
виконкоми сільських рад
Знам'янська об'єднана державна
податкова інспекція Головного
управління Міндоходів у
Кіровоградській області, фінансове
управління райдержадміністрації,
виконкоми сільських рад
Знам'янська об'єднана державна
податкова інспекція Головного
управління Міндоходів у

2

1

2

3

мінімізації податкових зобов’язань та посилення контролю
за підприємствами, які мають значні суми валових доходів,
проте сплачують незначні суми податків
4.

Здійснення заходів з виявлення та приведення у
відповідність з вимогами чинного законодавства випадків
ухилення платників від сплати податку на доходи фізичних
осіб (виплата заробітної плати "в конвертах", "тіньова"
зайнятість населення, виплата заробітної плати у розмірах
менше визначеного мінімального розміру, виплата
заробітної плати працівникам без перерахування податку на
доходи фізичних осіб)

Протягом
року

5.

Вжиття заходів із скорочення заборгованості із виплати
заробітної плати по підприємствах реального сектору
економіки та недопущення її зростання

_"_

6.

Забезпечення належного контролю за сплатою
сільськогосподарськими товаровиробниками податку на
доходи фізичних осіб із виплачених громадянам сум
орендної плати за орендовані земельні частки (паї)

_"_

Продовження додатку
4

Кіровоградській області,
структурні підрозділи
райдержадміністрації,
виконкоми сільських рад
Знам'янська об'єднана державна
податкова інспекція Головного
управління Міндоходів у
Кіровоградській області,
управління соціального захисту
населення райдержадміністрації,
управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації,
відділ економіки та розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
виконкоми сільських рад
Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації,
управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації,
відділ економіки та розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації
Знам'янська об'єднана державна
податкова інспекція Головного
управління Міндоходів у
Кіровоградській області,

3

1

2

3

7.

Приведення у відповідність з вимогами статті 288
Податкового кодексу України розміру орендної плати у
діючих договорах оренди земельних ділянок
сільськогосподарського (рілля) і несільськогосподарського
призначення

8.

Ініціювання питання перегляду договорів оренди земельних
ділянок в частині подальшого збільшення розміру ставок
орендної плати за землю як сільськогосподарського (рілля),
так і несільськогосподарського призначення у законодавчо
визначених межах, при цьому під час надання в оренду
земель сільськогосподарського призначення забезпечити
встановлення розміру орендної плати за 1 га ріллі не менше
4% від грошової оцінки земель
Активізація роботи з надання в оренду земель запасу і
резервного фонду та забезпечення встановлення розміру
орендної плати за 1 га ріллі не менше 4% від грошової
оцінки земель

9.

10. Здійснення перевірок стану використання земельних ділянок
сільськогосподарського призначення з метою виявлення

Продовження додатку
4

управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації,
управління Держземагенства у
Знам’янському районі, виконкоми
сільських рад
До 01 вересня Управління агропромислового
2014 року
розвитку райдержадміністрації,
юридичний відділ апарату
райдержадміністрації, управління
Держземагенства у Знам’янському
районі
Протягом
Управління агропромислового
року
розвитку райдержадміністрації,
юридичний відділ апарату
райдержадміністрації, управління
Держземагенства у Знам’янському
районі, виконкоми сільських рад

_"_

_"_

Управління Держземагенства у
Знам’янському районі, управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації, юридичний
відділ апарату
райдержадміністрації
Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації,

4

1

2

3

фактів нераціонального використання земель та
несвоєчасного проведення розрахунків за надані земельні
ділянки і, у разі виявлення таких фактів, ініціювання їх
вилучення

11. Забезпечення проведення нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів відповідно до статті 18 Закону
України "Про оцінку земель"

_"_

12. Встановлення належного контролю за повнотою надходжень
до місцевих бюджетів податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, та вжиття організаційних заходів
щодо своєчасної сплати цього податку фізичними особами

_"_

13. Забезпечення передачі майна, що перебуває у власності
територіальних громад, в оренду на конкурсних засадах і за
ринковими ставками

_"_

14. Забезпечення контролю за укладанням угод щодо сплати
пайових внесків замовниками у створення інженернотранспортної та соціальної інфраструктури населених
пунктів відповідно до Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності" та за повнотою надходження цих

_"_

Продовження додатку
4

Знам'янська об'єднана державна
податкова інспекція Головного
управління Міндоходів у
Кіровоградській області,
управління Держземагенства у
Знам’янському районі
Виконкоми сільських рад,
управління Держземагенства у
Знам’янському районі, управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації, юридичний
відділ апарату
райдержадміністрації
Знам'янська об'єднана державна
податкова інспекція Головного
управління Міндоходів у
Кіровоградській області,
виконкоми сільських рад
Знам’янська районна рада (за
згодою), структурні підрозділи
райдержадміністрації, виконкоми
сільських рад
Відділ регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства райдержадміністрації,
виконкоми

5

1

2

3

коштів до бюджетів розвитку місцевих бюджетів
15. Приведення договорів оренди земель водного фонду у
Протягом
відповідність з Типовим договором оренди водних об’єктів, року
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
29 травня 2013 року № 420, та забезпечення надходження до
обласного бюджету плати за надані в оренду ставки, що
знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення,
понад визначені облдержадміністрацією розрахункові
обсяги
16. Активізація претензійно-позовної роботи з ліквідації
_"_
заборгованості зі сплати податків і зборів та вжиття інших
заходів щодо скорочення податкової заборгованості з
платежів до місцевих бюджетів, насамперед по
підприємствах комунальної власності
17. Ініціювання перед місцевими радами питання перегляду
_"_
наданих на 2014 рік пільг із сплати податків і зборів, що
зараховуються до місцевих бюджетів
18. Забезпечення відповідності повноважень щодо здійснення
_"_
витрат місцевих бюджетів обсягам надходжень до бюджетів
на бюджетний період
_"_
19. Забезпечення дотримання вимоги частини четвертої статті
77 Бюджетного кодексу України щодо передбачення в
місцевих бюджетах у першочерговому порядку потреби в
коштах на оплату праці працівників бюджетних установ
відповідно до встановлених законодавством умов оплати
праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на
проведення розрахунків за енергоносії та комунальні

Продовження додатку
4

сільських рад
Управління Держземагенства у
Знам’янському районі, управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації,
юридичний відділ апарату
райдержадміністрації

Знам'янська об'єднана державна
податкова інспекція Головного
управління Міндоходів у
Кіровоградській області,
виконкоми сільських рад
Виконкоми сільських рад

Головні розпорядники коштів
районного бюджету, виконкоми
сільських рад
_"_

6

1

20.

21.

22.

23.

2

послуги, які споживаються бюджетними установами.
Спрямування на зазначену мету вільних залишків
бюджетних коштів, понадпланових доходів та коштів від
скорочення непершочергових видатків
Забезпечення під час виконання місцевих бюджетів
проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці
працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії
та комунальні послуги, які споживаються бюджетними
установами, не допускаючи будь-якої простроченої
заборгованості з таких виплат
Укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що
споживаються бюджетними установами, у межах
установлених відповідним головним розпорядником
бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з
урахуванням необхідності жорсткої економії коштів.
Затвердження планів заходів з енергозбереження із
забезпеченням зменшення витрат на оплату енергоносіїв і
комунальних послуг
Здійснення, у разі виникнення заборгованості із заробітної
плати, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та
комунальних послуг, комплексу конкретних заходів щодо
погашення заборгованості із зазначених виплат,
забезпечивши використання, насамперед, не менш як
90 відсотків наявних коштів загального фонду місцевих
бюджетів
Упорядкування структури штатної чисельності працівників
бюджетних установ у межах затверджених асигнувань на

3

_"_

До 01 квітня
2014 року

Протягом
року

_"_

Продовження додатку
4

_"_

Головні розпорядники коштів
районного бюджету

_"_

_"_

7

1

24.

25.

26.

27.

2

3

оплату праці, недопущення збільшення такої чисельності,
крім випадків, пов’язаних з відкриттям (розширенням)
установ та зростанням кількості одержувачів відповідних
послуг для задоволення суспільних потреб
Обмеження заповнення вакантних посад, тимчасове
припинення встановлення доплат за виконання обов'язків
тимчасово відсутніх працівників
Установлення та здійснення нарахування підвищень до
посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог,
винагород, премій, інших заохочувальних виплат
працівникам виключно в межах фонду оплати праці,
затвердженого в загальному та спеціальному фондах
бюджету, або власних доходів, отриманих від провадження
господарської діяльності
Припинення виплати грошової винагороди посадовим
особам органів місцевого самоврядування, державним
службовцям за сумлінну безперервну працю в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування,
зразкове виконання трудових обов’язків
Планування видатків, пов’язаних із стимулюванням
працівників бюджетних установ, за умови забезпечення у
повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових
виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних
виплат та видатків на проведення розрахунків за енергоносії
та комунальні послуги усіх бюджетних установ, що
належать до сфери управління відповідного розпорядника
бюджетних коштів

Продовження додатку
4

_"_

_"_

_"_

_"_

_"_

_"_

_"_

_"_

8

1

2

28.

Опрацювання питання удосконалення мережі бюджетних
установ та надання пропозицій департаменту охорони
здоров’я, департаменту соціального захисту населення,
департаменту культури, туризму та культурної спадщини,
департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо
внесення змін до нормативних актів у частині приведення
галузевих нормативів, які застосовуються під час здійснення
видатків, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів, у відповідність з фінансовими
ресурсами місцевих бюджетів
Проведення інвентаризації прийнятих протягом 2009-2014
років рішень стосовно утворення бюджетних установ з
визначенням доцільності їх подальшої діяльності
Припинення придбання автотранспортних засобів (крім
спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної
допомоги, пожежних та спеціальних аварійно-рятувальних
машин), меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової
техніки та проведення ремонтів (крім приміщень, що
перебувають в аварійному стані) за рахунок коштів
загального фонду місцевих бюджетів
Припинення здійснення витрат на оплату послуг мобільного
зв’язку
Недопущення використання для обслуговування установ та
організацій, які використовують кошти місцевих бюджетів,
більше одного легкового автомобіля, якщо інше не
передбачено законом або актом Кабінету Міністрів України.
Недопущення транспортного обслуговування посадових осіб

29.

30.

31.
32.

3

До 01 квітня
2014 року

До 01 травня
2014 року
Протягом
року
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Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації,
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райдержадміністрації, відділ
освіти райдержадміністрації,
Знам’янська центральна районна
лікарня, комунальний заклад
“Знам’янський районний центр
первинної медико-санітарної
допомоги”
Головні розпорядники коштів
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за викликом
Припинення використання бюджетних коштів для
проведення заходів з відзначення пам’ятних та історичних
дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій, а також
ювілеїв і вшанування пам’яті видатних осіб та інших подій
(крім централізованих заходів, пов’язаних з відзначенням
200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, Дня
Конституції України, Дня незалежності України, Дня
Перемоги, Дня пам’яті жертв голодоморів), друкування
продукції, не пов’язаної з виконанням завдань і функцій
органів місцевого самоврядування, скорочення видатків на
проведення централізованих заходів
34. Припинення здійснення витрат на проведення виставок,
ярмарків, з’їздів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів
загального фонду місцевих бюджетів
35. Забезпечення мінімізації витрат на службові відрядження
33.

36.
37.

Забезпечення зменшення обсягу фінансової підтримки
небюджетних організацій за рахунок бюджетних коштів
Проведення інвентаризації діючих місцевих цільових
програм та внесення пропозицій щодо оптимізації програм,
призупинення реалізації їх заходів. Підготовка проектів
рішень про внесення змін до місцевих програм щодо
уточнення строків, обсягів і джерел фінансування, інших
показників виконання програм відповідно до реальних
можливостей місцевих бюджетів та з урахуванням
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

2

результативності їх виконання у минулі роки
Припинення підготовки проектів нових місцевих цільових
програм або внесення змін до затверджених програм, що
потребують додаткового фінансування з місцевих бюджетів
Вжиття заходів щодо погашення кредиторської
заборгованості за рахунок коштів загального та
спеціального фондів місцевих бюджетів, а також зменшення
обсягу дебіторської заборгованості
Здійснення управління бюджетними коштами в межах
встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням
ефективного, результативного, цільового та економного
використання бюджетних коштів, належної організації та
координації роботи розпорядників бюджетних коштів
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів
Забезпечення внутрішнього контролю за повнотою
надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань
розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та
одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними
бюджетних коштів
Спрямування в пріоритетному порядку в разі наявності
коштів за окремими видатками, передбаченими за загальним
і спеціальним фондами місцевих бюджетів, коштів
спеціального фонду на здійснення таких видатків
Забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної
дисципліни, посилення роз’яснювальної роботи з
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів та
запобігання порушенням, що призводять до втрат
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сільських рад
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44.
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_________________________________

фінансових ресурсів та майна
Заслуховування на засіданнях колегій райдержадміністрації,
_"_
структурних підрозділів райдержадміністрації та
виконкомів сільських рад питання дотримання фінансовобюджетної дисципліни
До 25 грудня
Забезпечення в результаті вжиття вищезазначених заходів
по районному бюджету додаткових надходжень доходів
2014 року
загального фонду у сумі 261,0 тис. грн. та економії
бюджетних коштів у сумі 691,0 тис. грн.
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Фінансове управління
райдержадміністрації, Знам'янська
об'єднана державна податкова
інспекція Головного управління
Міндоходів у Кіровоградській
області, головні розпорядники
коштів районного бюджету
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