від "22" жовтня 2020 року

№ 228-р

Про стан надходження платежів
до бюджетів усіх рівнів та
використання бюджетних коштів
за січень-вересень 2020 року
Відповідно до статей 18, 31, 35, 39, 41 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації", з метою поліпшення роботи структурних підрозділів
районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств і
відомств України в районі та органів місцевого самоврядування району щодо
забезпечення виконання місцевих бюджетів усіх рівнів, раціонального та
результативного використання бюджетних коштів та визначення основних
завдань щодо виконання місцевих бюджетів у 2020 році:
1. Начальнику Знам'янської державної податкової інспекції Головного
управління Державної податкової служби у Кіровоградській області Козіну
Павлу за участю структурних підрозділів районної державної адміністрації,
територіальних органів міністерств і відомств України в районі та органів
місцевого самоврядування району, у межах повноважень:
1) тримати на контролі стан виконання дохідної частини місцевих
бюджетів усіх рівнів, постійно аналізувати тенденції їх наповнення та
забезпечити під час внесення змін до бюджетів визначення економічно
обґрунтованих обсягів доходів з метою фінансування нагальних напрямків
видатків;
2) вживати заходи, спрямовані на розширення на відповідних територіях
бази оподаткування, збільшення їх податкоспроможності за рахунок
підвищення рівня оплати праці найманих працівників, ефективної роботи з
детінізації трудових відносин;
3) підвищити ефективність роботи щодо зменшення податкової
заборгованості із платежів до місцевих бюджетів, посилення контролю за
своєчасною сплатою податкових зобов'язань платників податків та ініціювати
проведення організаційних заходів з метою визначення шляхів погашення
податкового боргу та наповнення місцевих бюджетів.
2.
Начальнику
фінансового
управління
райдержадміністрації
Бискуб Галині спільно з головними розпорядниками коштів районного
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бюджету, виконкомами сільських рад району, у межах повноважень,
забезпечити здійснення заходів щодо:
1) проведення своєчасних і у повному обсязі розрахунків із виплати
заробітної плати працівникам бюджетних установ та за спожиті бюджетними
установами енергоносії і комунальні послуги, не допускаючи простроченої
заборгованості із зазначених видатків;
2) раціонального та результативного витрачання бюджетних коштів з
метою якісного надання гарантованих послуг;
3) здійснення постійного аналізу фонду заробітної плати розпорядників
коштів місцевих бюджетів та обсягів споживання енергоносіїв і комунальних
послуг з метою визначення оптимальної потреби в коштах на зазначені цілі та
приведення її у відповідність з наявними бюджетними ресурсами;
4) організації роботи з питання реєстрації в Знам'янському управлінні
Державної казначейської служби України Кіровоградської області фінансових
зобов'язань не пізніше трьох останніх робочих днів поточного місяця та
своєчасного надання розрахунково-платіжних доручень;
5) контролю за цільовим, ефективним та у повному обсязі використанням у
2020 році коштів офіційних трансфертів від органів державного управління
інших рівнів з дотриманням вимог відповідних порядків їх використання;
6) запровадження постійного моніторингу залишків коштів на рахунках
розпорядників коштів бюджетів з метою ефективного управління фінансовими
ресурсами;
7) дотримання вимог Бюджетного кодексу України щодо взяття
бюджетних зобов'язань в межах бюджетних асигнувань, передбачених
кошторисами;
8) дотримання вимог чинного законодавства України при здійсненні
фінансово-господарських операцій, веденні бухгалтерського обліку та
звітності;
9) тримання на постійному контролі питання дотримання фінансовобюджетної дисципліни та уникнення і недопущення втрат бюджетних коштів.
3. Начальнику Знам'янського управління Державної казначейської служби
України Кіровоградської області Коноваленко Наталі забезпечити своєчасні
розрахунки за видатками загального та спеціального фондів районного та
сільських бюджетів.
4. В.о. начальника Відділу у Знам'янському районі Головного управління
Держгеокадастру у Кіровоградській області Короленко Наталії, у межах
повноважень, вжити заходи щодо:
1) популяризації інвестиційного потенціалу району з метою залучення
фінансових ресурсів потенційних інвесторів на інвестиційно привабливі
земельні ділянки;
2) продовження проведення інвентаризації земель запасу на території
району з метою подальшого визначення інвестиційно привабливих земельних
ділянок.
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5.
Начальнику
відділу
житлово-комунального
господарства,
містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики, захисту довкілля та з
питань цивільного захисту райдержадміністрації Федорченку Олександру,
в.о. начальника Відділу у Знам'янському районі Головного управління
Держгеокадастру у Кіровоградській області Короленко Наталії, за участю
виконкомів сільських рад району, у межах повноважень, сприяти
переукладанню договорів оренди землі на земельні ділянки та землі водного
фонду, по яких на даний час встановлена відсоткова ставка на рівні 3% від
нормативної грошової оцінки землі, на встановлення відсоткових ставок більше
8% від нормативної грошової оцінки.
6. Рекомендувати сільським головам району, з метою своєчасного і дієвого
реагування на невиконання затверджених показників сільських бюджетів:
1) вжити заходів щодо забезпечення показників із надходження доходів,
запровадивши щоденний моніторинг по власних і закріплених доходах та
першочергових виплатах;
2) провести роз'яснювальну роботу з сільськогосподарськими
товаровиробниками щодо збільшення ставок за земельні частки (паї).
7. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та керівникам
сільськогосподарських підприємств усіх форм власності забезпечити вжиття
заходів щодо встановлення рівня заробітної плати працівників в розмірі не
нижче середньорайонного показника; своєчасної та у повному обсязі виплати
податку та збору на доходи фізичних осіб за земельні частки (паї).
8.
Начальнику
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації Івановій Аллі, начальнику фінансового управління
райдержадміністрації Бискуб Галині, за участю начальника Знам'янської
державної податкової інспекції Головного управління Державної податкової
служби у Кіровоградській області Козіна Павла та заступника начальника
управління – начальника Знам'янського відділу обслуговування громадян
(сервісного центру) управління обслуговування громадян Головного
управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Суслова
Леоніда, відповідно до повноважень, тримати на контролі питання виплати
заробітної плати в реальному секторі економіки, в бюджетній сфері,
забезпечити здійснення заходів з детінізації трудових відносин, легалізації
заробітної плати, підвищення рівня оплати праці та створення нових робочих
місць.
9. З метою забезпечення безумовного виконання показників дохідної
частини місцевих бюджетів району у 2020 році активізувати роботу районних
комісій з питань: погашення заборгованості із заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків.
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10. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 15 липня 2020 року № 161-р "Про стан
надходження платежів до бюджетів усіх рівнів та використання бюджетних
коштів за січень-червень 2020 року".
11. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Володимира Осипенка.

Голова районної
державної адміністрації

Василь СМАГЛЮК

