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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОНFIА ДЕРЖАВНА АДМIШСТРЩIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про заmверdнсення плану захоdiв
u4о d о напо в н ення lпic це в uх б ю dctc emiB,
в алцу кання dо dаmко в |lx dMcep ел
н adxo dctceH ь d о' б ю 0мс е miB,
d о mр шпл ання )tc ор с mко z о р енс шму
eKoHolwii бю duсеmн uж ко tamiB,
опmшмiзацii ваdаmкiв i MepeHci
бюdсrcеmнuх усmшнов i послаrcння
ф iH ан со в о-б ю dшc еmноt d uс цаплiн u
у 2018 роцi

вiдповiдно до Закоку Украiни <про мiсцевi державнi адмiнiстрацiь>, ;
метою запобiгання ризикiв розбаrrансування мiсцевих бюджетiв, створення умов
дJuI своечасr{оi виплати заробiтноi плати та iнших соцiальних виплат, економного
i рацiонаJIьного використання бюджетних коштiв i посилення фiнансово-
бюджетноТ дисциплiни:

1. Затвердити План заходiв з наповнення мiсцевих бюджетiв, вишукання
додаткових джерел надходжень до бюджетiв, дотримання жорсткого режиму
eKoHoMii бюджетних коштiв, оптимiзацii видаткiв i мережi бюджетних установ i
посилення фiнансово-бюджетноТ дисциплiниу 2018 роцi згiдно з додатком.

2. Структурним пiдроздiлам районноi державнот алмiнiстрацiт, головним
розпорядникам коштiв районного бюджету, Кам'янка-Бузькому вiддiленню
червоноградськот одпI, виконавчим koMiTeTaM мiсцевих рад забезгrечити
виконання ГIлану заходiв та iнформувати управлiння фiнансiв районноi

виконанням розпорядження покласти на першого
заступника

Го"тtова В.I.Кирилич
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови

райдержадмiнiстрацii
вiд " l3|Щur_2018 року
Jф 89 /р2 -D х// 8

ПЛАН ЗАХОДIВ
щодо наповнення мiсцевих бюджетiв, вишукання додаткових джерел

падходжень, дотримання жорсткого режиму eкoнoмii бюджетних коштiв
i посилення фiнансово-бюджетноi дисциплiни у 2018 роцi

1.ВжитИ заходiв щодо сприrIння здiйсненню пiдприемницькоТ дiялъностi
та, як наслiдок, пiдвищення ефективностi виробництва, його рентабельностi,
збiльшення кiлькостi робочих мiсць, фонду оплати працi та середньомiсячноi
заробiтноi плати працiвникам у сферах виробництва, торгiвлi та послуг.

Вiддiл економiчного розвитку i туризму,
вiддiл iнфраструктури та житflово-
комун€Lлъного господарства, вlддlл
агропромислового розвитку, cTpyKTypHi
пiдроздiли районноТ державноi адмiнiстрацii,
органи мiсцевого самоврядуваннrI

TepMiH: протягом року

2. Зберегти позитивну динамiку надходжень податкiв i зборiв до i

бюДжетiв ycix piBHiB, в першу чергу, за рахунок додаткових надходжень вiд
пiдвищення мiнiмальноi заробiтноi плати, легалiзацiТ робочих мiсцъ i
фактичного заробiтку. Збiльшити надходження до мiсцевих бюджетiв податкiв
i зборiв за рахунок активiзацii претензiйно-позовноi роботи з лiквiдацiТ
заборгованостi зi сплати податкiв та зборiв, посилення роботи з платниками
податкiв з викриття схем ухиляння вiд сплати платежiв до бюджету та iнших :

ЗаХОДiв. Щомiсячно проводити аналiз виконання планових завдань iз i

НаДХОДЖеНЬ ДО бюджетiв ycix piBHiB платежiв та оперативно вживати заходiв
щодо недопущення погiршення динамiки цих надходжень.

Кам'янка-Бузьке вiддiлення Червоноградськоi
ОДШ, управлiння фiнансiв районноi
державноi адмiнiстрацii, cTpyKTypHi
пiдроздiлирайонноiдержавноiадмiнiстрацiТ, i
органи мiсцевого самоврядування

Термiн:.протягом року
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3. Iнiцiювати перегляд рiшень мiсцевих органiв влади в частинi
доцiльностi надання пiльг зi сплати податкiв та зборiв, збiльшення ставок на
нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноТ дiлянки та плати за оренду землi.

Кам'янка-Бузьке вiддiлення Червоноградськоi
ОЛII, вiддiл у Кам'янка-Бузъкому районi
Головного управлiння Щержгеокадастру у
Львiвськiй областi, cTpyKTypHi пiдроздiли
районноТ державноi адмiнiстрацii, органи
мiсцевого самоврядування

, TepMiH: протягом року

4. За наслiдками експертизи рiшень про мiсцевi бюджети на 2018 piK
Забезпечити виконання вимог cTaTTi 77 Бюджетного кодексу УкраТни в частинi
BpaxyBaнHяyвiдпoвiдниxбюджеТaxyПеpшoчеpГoBoМyПopяДкyпoтpебyB
кошТаХ на огIлату працi працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до
BсTaнoBлеHиxЗaкoнoДaBсTBoМУкpaiЪиуМoBoПлaTипpaцiTapoзмipy
мiнiмальноТ заробiтноi плати, проведення розрахункiв за 'Ьнер.оносii, ,_ni

CTpyKTypHi пiдроздiли районноi державноi
алмiнiстрацiТ, оргаttи мiсцевого
самоврядування

TepMiH: протягом року

5. Вiльнi залишки бlоджетних коштiв, поточнi та понадллановi
надходження до загаJIьного фо"ду вiдповiдних мiсцевих бюджетiв видiляти в
першу чергу на виплату заробiтноi плати працiвникам бюджетних установ,
оПЛаТУ енерГоносiiЪ та коМУнаJIЬниХ ПосЛУг, iнших ЗахИщених ВиДаТкiв з МеТою '

недопущення заборгованостi зi згаданих видаткiв.
'- 9 

",,
Управлiння фiнансiв районноi державноill
адмiнiстрацii,структурнiпiдроздiлирайонноi'

:

TepMiH: протягом року ,',

,l
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6. Забезпечити пiд час виконання бюджету проведення своечаснот та У .,,

повному обсязi оплати працi працiвникiв бюджетних установ i розрахункiв за -,;

енергонОсiТ та KoMyH€lJIbHi послуГи, якi споживаються бюджетними установами, ',

не доп).скаючи будь-якоi заборгованостi з таких виплат.
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Керiвники бюджетних установ, що
фiнансуються з районного бюджету, органи
мiсцевого самоврядування

TepMiH: протягом року

7. Забезпечити контроль за використанням енергоносiТв i комун€Lльних
послуг вiдповiдно до затверджених граничних обсягiв та не допускати будь-
якоi протермiнованоi заборгованостi.

Керiвники бюджетних установ, що
фiнансуютъся з районного бюджету,
cTpyкTypHi пiдроздiли районноi державноТ
адмiнiстрацiТ, органи мiсцевого
самоврядування

TepMiH: протягом року
!1

8. Забезпечити дотримання жорсткого режиму eKoHoMii бюджетних кошfiв
За РахУнок скорочення використання енергоносiiв, удосконапення мережi
бюджетних установ та зменшеннrI непершочергових (непрiоритетних) видаткiв,
вжити iншi заходи з економного i рацiонального використання бюджетних
коштiв.

Керiвники бюджетних установ, що
фiнансуються з районного бюджету,
cTpyкTypHi пiдроздiли районноi державноi
адмiнiстрацiТ, органи мiсцевого
оамоврядування

TepMiH: протягом року
._ ?

9. УПОРЯДКУВаТи структуру штатноТ чисельностi працiвникiв у межах
затверджених асигнувань на оплату працi, не допускати збiльшення такоi

, чисельностi, KpiM випадкiв, гtов'язаних з утворенням (реорганiзацiсю) установ
та зростанням чисельностi одержувачiв вiдповiдних послуг для задоволення
суспiльних потреб.

Керiвники бюджетних установ, що
фiнансуютъся з районного бюджету,
cTpyкTypHi пiдроздiли районноi державноТ
адмiнiстрацiТ, органи мiсцевого
самоврядування

TepMiH: протягЬм року
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10. Забезпечувати дотримання фiнансовоi дисциплiни та посилити
внутрiшнiй контроль за цiльовим та ефективним витрачанням бюджетних
коштiв. Заслуховувати на колегiях райдержадмiнiстрацii головних

розпорядникiв коштiв з питань дотримання фiнансово - бюджетноi дисциплiни.

Керiвники бюджетних установ, що
фiнансуються з районного бюджету,
cTpyкTypHi пiдроздiли районноi державноi
адмiнiстрацiТ, органи мiсцевого
самоврядування

, TepMiH: протягом року

11. Забезпечувати свосчасну оплату за платiжними дорrIеннями
розпорядникiв бюджетних коштiв. .Щля свосчасноi та в повному обсязi виплати
заробiтноi плати, оплати енергоносiiв i проведення iнших захищених видаткiв
за умови виникнення тимчасових касових розривiв гriд час виконання мiсцевих
бюджетiв або невиконання затверджених показникiв за доходами, надавати

'tiвlдповlдним органам мlсцево1 влади короткотермlнов1 позики з сдиного
казначейського рахунку.

Управлiння,ЩержавноТ казначейськоi служби
УкраТни у Кам'янка-Бузъкому районi

TepMiH: протягом року

|2. Рекомендувати органам мiсцевого самоврядування розробити та
затвердити KoHKpeTHi заходи щодо наповнення мiсцевих бюджетiв, економного
та рацiон€Lпьного використання коштiв, скорочення непершочергових видаткiв.

Органи мiсцевого самоврядування

TepMiH: до 20 березня 2018 року



.Щодаток J\b 1

до ГIлану заходiв з наповнення мiсцевrоr
бюджетiв, вишуканшI додаткових джерел
надходжень до бюджетiв, дотриманнJI
жорсткого режиму eKoHoMiT бюджетнюr
коштiв, оптимiзацiТ видаткiв i мережi
бюджетних установ i посилення фiнансово-
бюджетноi дисциплiни у 2018 роцi

ПЛАН ЗАХОДIВ

щодо наповнення мiсцевих бюджетiв, вишукання додаткових джерел
надходжень по Кам'янка - Бузькому раЙону у 2018 роцi

J\ъ

з/п
Змiст заходiв Сума,

тис. грн.
Вiдповiд€tльнi виконавцi

1 2
-)
J 4

1 заоезпечити зоlльшення
надходжень до мiсцевих
бюджетiв за рахунок:
- детiнiзацii трудових вiдносин
та лег€tлiзацii заробiтноi плати

20,0 Кам'янка - БузЁке вiддiлення
Червоноградськоi ОДfП,

вiддiл економiчного розвитку
i туризму, управлiння

фiнансiв, УСЗН, органи
Iиiсцевого самоврядування

- активiзацiI роботи з лiквiдацii
заборгованостi зi сплати податкiв
та зOорlв

150,0 Кам'янка - Бузьке вiддiлення
Червоноградськоi ОШI,

вiддiл економiчного розвитку
i туризму, управлiння

фiнансiв, УСЗН, органи
мiсцевого самоврядування

2 Iншt заходи щодо збiлъшення
надходжень до мiсцевих
бюджетiв та нарощування
власноl доходноl Oztзи

480,0 Кам'янка - Бузьке вiддiлення
Червоно|радськоi ОДПI,

вiддiл економiчного розвитку
i туризму, управлiння

фiнансiв, органи мiсцевого
самоврядування

Разом б50,0

Керiвник апарату райдержадмiнiстрацii л.височаtlська



Щодаток J\b2
до Плану заходiв з наповнення мiсцевих
бюджетiв, вишуканшI додаткових джерел
надходжень до бюджетiв, дотриманшI
жорсткого режиму eKoHoMiT бюджетнlж
коштiв, оптимiзацiТ видаткiв i мережi
бюджетних установ i посилення фiнансово-
бюджетноТ дисциплiни у 2018 роцi

ПЛАН ЗАХОДIВ
щодо дотримання жорсткого режиму eкoнoМii бюджетних коштiв,

оптимiзацiТ видаткiв i мережi бюджетних установ
у Кам'янка-Бузькому районi у 2018 роцi

Jt
зlп

Зплiст заходiв Сума,
тис. грн"

В iдповiд€Lльнi виконавцi

1 2
л\
J 4

1 УдосконzLлення Mepe}Ki
бюджетних установ та

упорядкування штатноТ
чисельностi працiвникiв :

- скороченнrI 2,0 штат. од
лiкарiв стоматологiв

- скорочення 1,0 штат. од
медичнот сестри

- скорочення 22 працiвникiв
з неповною зайнятiстю

ll412

50,0

43,0

i.!

Кам'янка-Бузька LРЛ

Новояричiвсъка РЛ

Кам'янка-Бузька lРЛ

2 Iншi заходи з економного i
рацiонального використання
бюджетних коштiв (н"
заповнювати BaKaHTHi посади,
проводити виплату заробiтноi
плати за рахунок спецiального
фо"ду, надання вiдпусток без
збереження заробiтноi гrлати)

1311,3
267,0
292,3

259,1

Кам'янка-Бузька tРЛ
Щобротвiрська МЛ
Новояричiвсъка РЛ

Сектор кулътури РДА

рАзом 2336,9

Керiвник апарату райдержадмiнiстрацiТ л.височанська
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