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кдм, янкд-Бузькд рдйоrшrд шрждв нд дд4IнI с трдцUI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про впроваdмсення рiшення Колеzii
районноi dерuсавноi аdмiнiсmрацiI Bid

м. Ка:rл'янка-Бузька /rз/а/-сr2,

27.07.2017 М2 кПро вuконання мiсцевtм
бюdмсеmiв Калt'янка-Бузько2о району за
I пiврiччя 2017 року>

ЗгiднО тl.З2 Положення про Колегiю Кам'янка-ýузькоТ районноi
l, I

державноi адмiнiстрацiт, затвердженого розпорядженнrIм голови раиоцноl

державноi адмiнiстрацii вiд l6.05.2017 J\b251102-08/17, з метою впровадження

рiшення Колегii райдержадмiнiстрацii вiд 27.07.20|7 J$2 uПро виконання

мiсцевиХ бюджетiВ Кам'янка-Бузького району за I пiврiччя 2017 року>:

1. Кам'янка-Бузькому вiддiленню ЧервоноградськоТ ошI Головного

управлiннЯ ,.Щержавноi фiскальноi служби у Львiвськiй областi (Т,Печора),

у.rраuлiнню фiнансiв районноi державноi адмiнiстрацii (л.Барила), головам

виконкомiв мiсцевих рад проаналiзувати причини погiршення у другому
кварталi поточного року динамiки надходжень основних бюджетоутворюючих

податкiв та платежiв мiсцевих бюджетiв, домогтися протягом серпня-вересня

поточноГо рокУ суттсвоГо збiльшеннrl надходженЬ до мiсцевих бюджетiв,

2. Кам'янка-Бузькому вiддiленню ЧервоноградськоТ олlI Головного

управлiння ,ЩержавноI фiскальноТ служби у Львiвськiй областi (Т,Печора)

,rрЪu"-iзувати причинИ.бirr"-""ня протягом першого пiврiччя поточноiо року

оЬ."ry недоiмки з.rодаткiв i платежiв, що зараховуються до мiсцевих бюджетiв,

Вжити заходiв i домогтися до 1 жовтня 2017 року скороченн,I обсяry

з€вначеного борry.

з. Районнiй робочiй групi з лег€шiзацii виплати заробiтнот плати та

зайнятостi "u..rr.^"o 
(М-.Мазяр) провести обстеження суб'ектiв

господарюваннjI, якi декJIарують виплату заробiтноi плати працiвникам у

розмiрi 
^ 

нижчому вiд ,ч*о"одu""о встановленоТ MiHiMa;rbHoT зарплати,

використовують "рuчо 
необлiкованих найманих працiвникiв та здiйснюють

виплату зарплати (у конвертаю). у випадку встановлення_"::|#:-":

Львiвськiй областi та Голо"". yrpa"nir"" Щержпрацi у Львiвськiй областi для

проведення перевiрок.



4. Районнiй робочiй групi з питань погашення податкового борry,
мобiлiзацii надходжень до бюджетiв Bcix piBHiB та ефективного використання
бюджетних коштiв (А.Вашкiвський) провести у серпнi-вереснi поточного року
обстеження суб'ектiв господарювання, якi декJIарують нульовi або мiнiмальнi
зобов'язання з акцизного податку з реалiзацiТ алкогольних напоiв i тютюнових
виробiв. У випадку встановленнrI порушенъ скеровувати матерiали у Головне
управлiння Щержавноi фiскаrrьноi служби у Львiвськiй областi.

5. Головам виконкомiв мiсцевих рад провести дет€Lпьний аналiз рiвня
ставок податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд землi, а також розмiрiв пайовоi
1^racTi у розвитку iнфраструктури населеного пункту, i, де цi ставки
необlрунтовано заниженi, вжити вичерпних заходiв щодо збiльшення Тх

розмiрiв.
6. Головам виконкомiв мiсцевих рад, керiвникам бюджетних установ

(В.Ковтало, О.Коваrrьчук, Л.Круглянко, О.Бурлакiв, Л.Водонiс, А.Загайко):

6.1. Забезпечувати сво€часне та ефективне використання субвенцiй з

державного, обласного та районного бюджетiв.
/'

6.2. Забезпечити органiзацiю роботи щодо формування та затверд>(ення
мiсцевих бюджетiв району на2018 piK.

6.З. Забезпечити упорядкування мережi установ соцiа_ltьно-*уп"rfрноi
сфери та приведення iT у вiдповiднiсть до фiнансових можливостей бюджету.

6.4. Проаналiзувати та забезпечити зменшення питомоТ ваги осiб, що
працюють на неповну ставку.

6.5. Переглянути плани та домогтися сутт€вого збiльшення власних
надходжень бюджетних установ, перш за все у сферi освiти, охорони здоров'я
та культури, а також використаннrI ix на покриття витрат бюджетниХ УстанОВ.
незабезпечених коштами загального фонду вiдповiдного бюджету.

6.6. Посилити внутрiшнiй контроль за цiльовим i
використанЕ[м бюджетних коштiв у бюджетних установах.

ефективним

7. Начальнику вiддiлу освiти районноi державноi адмiнiстрацiТ
(В.Ковта-гrо): t

7.1. Iнiцiювати розгляд питання реорганiзацii мережi устанОВ ОСВiТИ На

201t7-2О|8 навча_гlьний piK, забезпечити формування шкiльноi МеРеЖi З

урахуванням нових пiдходiв до визначення обсяry ocBiTHboi субвенцii та

забезпечення надання якiсноi освiти учням.

7.2. Забезпечити до 01 .Og.2Ol7 вiдшкодування зЬборго"аностi за спожитi

енергоносiТ небюджетними органiзацiями, що мають договiрнi вiдносини з

вiддiлом освiти.

8:ГoлoвнoмyлiкapюКaм'янкa-БyзькoII{PЛ(o.Кoвaльчyк):

8.1. Затвердити дорожню карту приведення лiжкового фо"ду та кiлькостi

посад у медичних закладах до фiнансово обlрунтованого нормативу з

урахуванням рекомендацiй департаменту охорони здоров'я Львiвськоi обласноi

державноi адмiнiстрацii.



Управлiнню фiнансiв районноi державноi адмiнiстрацii (Л.Барила)
,оо.о ;;й;;;;'-дБ];;;;;;-# "й#;i

щодо проведенн,I перевiрок на предмет повноти декларування та сплатиакцизного податкУ суб'ектами господарювання м.Кам'янка-Бузька, якi
i:*,1чж1"_,":r:з або мiнiмалънi зобов'язання з акцизного податку з
реалiзацii алкоголъних напоiЪ та тютюнових виробiв.

1 1. Контроль

9,

заступника

Голова

10. Керiвнику апарату районноi державноi адмiнiстрацii, секретарюКолегii (Л,Височанська) 
"r"ir" до плану ,uЪiдu"" КолегiТ районноi державноiадмiнiстрацii питання <Iнформацiя Чървоно.радсъкоi oltrII гу дФс улъвiвськiй областi тт{одо роботи служби в частинi дотримання податковогозаконодавства з адмiнiстрування единого податку, плати за землю, податку нанержоме майно, вiдмiнне вiд землi, iнвентар".uцiТ цъого майна шляхом звiрки зБТI, виконанн,I рiшень органiв мiсцевого .Ьrоuрядування про мiсцевi податки

та збори>. ' | 1J 
i

за виконанням розпорядженнrI покл_асти на першого
Жi державноТ адмiнiстрацii А.ВашкiЁсъкого.

B.I. Кирилич
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