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форму в ання mа з аmвер dаrcення
мiсцевuх бюdеrcеmiв району на
2019 piK

Вiдповiдно до вимог статей 75 та 77 Бюджетного кодексу УкраТни, з метою
забезпечення економiчно обцрунтованого формування та затвердження проекТу
бюджету району ъта2019 piK, у визначенi вищевказаним кодексом термiни:

1. Затвердити План заходiв iз забезпечення формування
затвердження мiсцевих бюджетiв району на 2019 piK (надалi - План заходiв),

що додаеться.
2. Управлiнню фiнансiв районноi державноТ адмiнiстрацii

(Барилi Л.А.) забезпечити координацiю роботи Bcix учасникiв бюджетного
процесу та у разi необхiдностi застосовувати додатковi бюджетнi процедури"

З. Керiвникам структурних пiдроздiлiв районноТ державноi
адмiнiстрацii в межах наданих повноважень забезпечити виконання Плану
заходiв у визначенi термiни.

4. Головам виконавчих KoMiTeTiB мiсцевих рад затвердити заходи

щодо формування та затвердження вiдповiдних мiсцевих бюджетiв на 2019 piK
згiдно iз бюджетним законодавством.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти
голови ра державноi адмiнiстрацii вiдповiдно

функцiон в.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районноТ
державноi адмiнiстрацiТ
вiд /J rИrzrа" "?z;//hr,r_lxn@,rlp

заходiв iз забезпечення формування та затвердження мiсцевих бюджетiв
району на 2019 piK

1. Узагальнення, аналiз i подання iнформацiT вищестоящим органам
влади;

1.1. Пiдготувати та надати
iнформацiю iцодо:

департаменту фiнансiв облдержадмiнiстрацii

- фактичних надходжень податкiв i зборiв у минулих роках для визначення
базовоi (peBepcHoi) дотацii мiсцевим бюджетам району та кориryвання
фактичних надходжень у 2О17 роцi внаслiдок змiни зарахуваннrI податку на
Доходи фiзичних осiб окремими платниками, прогнозних надходжень у 2019-
202l роках ycix податкiв i платежiв до мiсцевих бюджетiв.

Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацiT,
Кам'янка-Бузъке вiддiлення ЧервоноградськоI
ОДII ГУ ,Щержавноi фiскальноi служби
Украiни у Львiвськiй областi

TepMiH: визначений департаментом фiнансiв
облдержадмiнiстрацiТ

населення, гtрийомних сiмеil, дитячих будинкiв сiмейного типу та ik виховаццiв
тощо) для здiЙснення розрахунку прогнозних обсягiв мiжбюджетних
трансфертiв на 2019 piK (медична та освiтня субвенцiя, субвенцii на здiйснення
державних програм соцiального захисту, субвенцiя на виплату державноi
соцiальноТ допомоги на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування, грошового забезпечення батькам-вихователям i прийомним
батькам за надання соцiальних послуг у дитячих будинках сiмейного типу та
прийомних сiм'ях за принципом "грошi ходять за дитиною").

Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацii,

плАн

вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii
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управлiншI соцiального захисту
населеннрайдержадмiнiстрацii, Кам' янка-
Бузька IРЛ, служба у справах дiтей
раидержадмlнlстрац11

TepMiH: визначений департаментом фiнансiв
облдержадмiнiстрацii

I.2 У разi внесення змiн до Перспективного плану об'еднання
територiальних громад, створення нових об'еднаних територiалъних громад
надати центр€tльним органам виконавчоi влади розрахунки щодо прямих
мiжбюджетних вiдносин об'еднаних громад з !ержавним бюджетом УкраiЪи.

Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацii,
вiддiл економiчного розвитку i туризму
райдержадмiнiстрацii, вiддiл освiти
райдержадмiнiстрацii, управлiння
соцiального захисту населення

райдержадмiнiстрацii, управлiння фiнансiв
райдержадмiнiстрацii

TepMiH: визначениЙ департаментом
соцiального захисту населення
облдержадмiнiстрацii

пропозицiй щодо вдосконалення чинного2. Пiдготовка та подання
бюджетного законодавства :

райдержадмiнiстрацii, Кам'янка-Бузька ЩРЛ,
об'еднанi територiальнi громади (у p*i
утворення)

TepMiH: визначений департаментом фiнансiв
облдержадмiнiстрацii

1.3. З метою створення умов для виховання i розвитку дiтей у ciM'i або
середовищi, максимЕLльно наближеному до сiмейного, надати департаменту
соцiального захисту населення та департаменту фiнансiв облдержадмiнiстрацii
вiдповiднi розрахунки щодо потреби в коштах на cTBopeHHrI дитячих будинкiв
сiмейного типу на засадах спiвфiнансування.

Служба у справах дiтей
райдержадмiнiстрацii, управлiння
соцiального захисту населення



2.1,. Пiдготувати та надати департаменту освiти i науки
облдержадмiнiстрацiТ пропозицii щодо :

- покращення формули розподiлу освiтньоi субвенцii;
- BHeceHHrI змiн до чинного законодавства в частинi функцiонування

м€Lлокомплектних шкiл для сприяння ix об'еднанню, реорганiзацii, змiни типу
або ступеня.

Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii,
управлiннk фiнансiв райдержадмiнiстрацii
TepMiH: визначений департаментом освiти

облдержадмiнiстрацiТ

2.2. Пiдготувати та надати департаменту охорони здоров'я
облдержадмiнiстрацii пропозицiТ щодо внесення змiн до:

а) формули розподiлу медичноi субвенцiТ шляхом:
- здiйснення оплати первинноТ медичноi допомоги за единим

нацiональним тарифом;
- врахування в обсязi медичноi субвенцiТ цiльових коштiв для

забезпеченнrI дороговартiсного лiкування.

Кам'янка-Бузька IРЛ,
управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацiТ

TepMiH: визначений департаментом охорони
здоров'я облдержадмiнiстрацii

б) чинних законодавчих та нормативних aKTiB стосовно:
- забезпечення переходу на фiнансування медичноi допомоги шляхом

оплати послуг, якi входятъ до гарантованого пакету;
- поступового запровадження системи оплати стацiонарноТ вторинноi

(спецiалiзованоi) та третинноТ (високоспецiалiзованоi) медичЕоТ допомоги за
пролiков аний випадок;

- реалiзацii системи реiмбурсацiТ лiкарських засобiв. в

Кам'янка-Бузька [РЛ,
управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацii
TepMiH: визначений MiHicTepcTBoM охорони

здоров'я

2.З. Пiдготувжи та надати департаменту соцiального захисту населення
облдержадмiнiстрацiТ пропозицiI щодо внесення змiн до нормативних та
законодавчих aKTiB з метою:

- надання державних допомог сiм'ям з дiтьми виходячи з единих
критерiТв розрахунку сукупного доходу сiм'i та iT фiнансово-майнового стану;
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- iнтеграцii державноi допомоги на дiтей одиноким матерям, тимчасовоi
державноi допомоги на дiтей в державну соцiальну допомоry малозабезпеченим
сiм'ям;

- посилення адресностi наданнrI пiльг та субсидiй населенню, приведення
соцiальних нормативiв комунаJIьних послуг до обrрунтованого рiвня
фактичного ix споживання.

Управлiннfo соцiалъного захисту населення
р айдержадмiнi стр ацiТ,

управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацii

TepMiH: визначений департаментом
соцiального захисту населення
облдержадмiнiстрацiТ

2.4. Надати департаменry з
облдержадмiнiстрацii пропозицiТ
законодавчих aKTiB з метою:

- запровадженнrI мiнiмального кулътурного кошика забезпеченнlI
громадяН послугаМи у сферi кулътури та початковоi мистецькоi освiти;- створення дiевих механiзмiв державноi пiдтримки закладiв культури
для реаrriзацii ними творчих проектiв через систему грантiв, ,"ор.r""
замовлень, пiдтримки в органiзацiт та проведеннi культурно-мистецъких
заходiв.

Сектор культури райдержадмiнiстрацii,
управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацii

TepMiH: визначений департаментом
культури облдержадмiнiстрацii

g

2.5. Надати г€Lлузевим департаментам пропозицiТ щодо вдоскон€шеЕня
типових штатних нормативiв установ освiти, кулътури та мистецтва, фiзичноiкультури та спорry, соцiального забезпечення населення, з урахуваннямпотреби в наданнi вiдповiдних послуг споживачам, удосконаJIення та
спрощення порядку розподiлу та використання коштiв державного фонду
регiонального розвитку, субвенцiй з державного бюджету мiсцевим бюдЙетам
на здiйснення заходiв щодо соцiалъно-економiчного розвитку та iнших
трансфертiв.

Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii,
управлiння соцiального захисту населення
райдерж.адмiнiстрацii, сектор культури
райдержадмiнiстрацiТ, сектор молодi та

питань культури, нацiональностей та релiгiй
щодо внесення змiн до нормативних та
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спорту райдержадмiнiстрацii,
вiддiл економiчного розвитку i туризму
райдержадмiнiстрацii
TepMiH: визначений

департаментами

2.6. Провести аналiз виконання заг€Lльнодержавних програм, що
реалiзуютъся в районi у 2018 роцi, та за необхiдностi пiдготувати i надати
центр€tльним органам виконавчоi влади пропозицii стосовIIо доцiльностi
продовження Тх дiI та видiлення для Кам'янеччини з державного бюджету
необхiдних коштiв на 2019 piK.

Вiддiл економiчного розвитку i туризму
райдержадмiнiстрацiТ, сектор мiстобудування,
архiтектури та будiвництва
райдержадмiнiстрацii, вiддiл iнфраструктури
та житлово-комун€lJIьного господарства
райдержадмiнiстрацiТ, вiддiл
агропромислового розвитку
райдержадмiнiстрацii, вiддiл освiти
райдержадмiнiстрацii, Кам'янка-Бузька I_{РЛ,

управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацiТ

TepMiH: до 1 жовтня 2018 року
2.7. Пiдrотувати та подати департаменту фiнансiв облдержадмiнiстрацii

пропозицii про надання з державного бюджету в 2019 роцi yciM мiсцевим
бюджетам, що маютъ прямi стосунки з державним бюджетом, додатковоТ
дотацiI на здiЙснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання
закладiв освiти та охорони здоровОя.

Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii,
Кам'янка-Бузька IРЛ, управлiння
фiнансiв райдержадмiнiстрацiТ ?

TepMiH: : визначений департам."iо*
фiнансiв облдержадмiнiстрацiТ

2.8. Пiдготувати та подати департаменту фiнансiв облдержадмiнiстрацii
пропозицii про внесення змiн до Бюджетного кодексу Украiни щодо
збiльшення фiнансового ресурсу мiсцевих бюджетiв шJuIхом змiни нормативу
зарахування податку на доходи фiзичних осiб до мiсцевих бюджетiв.

Кам'янка-Бузьке вiддiлення
Червоноградськоi ОДШ ГУ Щержавноi
фiскальноi служби Украiни у Львiвськiй
областi, управлiння фiнансiв

галузевими
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райдержадмiнiстрацii, виконкоми мiсцевих
рад

TepMiH: до 1 вересня 2018 року
2.9. Провести вiдповiдну роботу з народними депутатами УкраТни вiд

Львiвщини стосовно розгляду прiоритетних питань розвитку Кам'янка-
Бузького району, врахування у проектi ,державного бюджету необхiдного
фiнансового ресурсу на ix вирiшення, а також BHeceHHrI змiн до чинного
бюджетного та податкового законодавства

CTpyKTypHi пiдроздiли райдержадмiнi страцiТ

TepMiH: за окремим графiком

2.|0. Пiдготувати за результатами аналiзу розрахункiв прогнозних обсягiв
мiжбюджетних трансфертiв та iнших пок€tзникiв мiсцевих бюджетiв району
зауваження та пропозицii
облдержадмiнiстрацii.

для поданнrI департаменту фiнансiв

Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацii
спiльно з г€lJIузевими пiдроздiлами районноi
державноi адмiнiстрацiТ

TepMiH: у тижневий TepMiH пiсля отриманнrI

розрахункiв прогнозних обсягiв
мiжбюджетних
показникiв

трансфертiв та iнших

3. Формування та затвердження районного бюджету КамОянка-
Бузького району на 2019 piK:

3.1. Забезпечити укJIадання угод, прийняття мiсцевими радами спi.гБних

рiшень стосовно передачi мiжбюджетних трансфертiв мiж вiдповiдними
бюджетами за пролiкованих хворих i подання ix MiHicTepcTBy охорони здоров'я
Украtни.

Кам'янка-Бузька IРЛ
TepMiH: визначений д'епартаментом фiнансiв

облдержадмiнiстрацii

З.2. Пiдготувати та надати управлiнню фiнансiв районноi державноТ
адмiнiстрацii розрахунки щодо обсягiв фiнансових pecypciB, необхiдних для
функцiонування вiдйовiдноТ галузi в цiлому по району, у тому числi районного
бrоджету на20|9 piK i два наступнi бюдхiетнi перiоди (2020-2021 роки).
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Головнi розпорядники коштiв районного
бюджету

TepMiH: до 1 жовтня2018 року

З.3. Пiдготувати та надати управлiнню фiнансiв районноi державноТ
адмiнiстрацiТ iнформацiю щодо прогнозЕих обсягiв власних надходженъ
бюджетних установ на 2019 piK i двu наступнi бюджетнi перiоди
(2020-202 1 роки) з детЕtпьним обцрунтуваннrIм.

Головнi розпорядники коштiв районного
бюджету

TepMiH: до 20 жовтня 2018 року

3.4. Пiдготувати та надати головним розпорядникам коштiв районного
бюджету opieHToBHi обсяги видаткiв загального фонду на 2019 piK, надходжень
спецiального фо*rду у 2019 роцi, iндикативнi прогнознi показники ду
розрахунку прогнозу видаткiв на 2020-2021 роки, отриманих вiд MiHicTepcTBa
фiнансiв Украiни, для пiдготовки бюджетних запитiв з урахуванням умов та
особливостей формування бюджету.

Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацiТ

TepMiH: пiсля отримання пок€lзникiв вiд

MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни

3.5. Пiдготувати та надати управлiнню фiнансiв районноi державноi
адмiнiстрацiТ та головним розпорядникам к(
обцрунтованi пропозицii до лiмiтiв споживання
бюджетними установами, що фiнансуються
натуральних пок€вниках.

коштlв районного бюджету
в 2019 роцi енергоносiiЪ

з районного бюджетр в

Вiддiл iнфраструктури та житлово-
комун€Lльного господарства

райдержадмiнiстрацii

TepMiH: до 20 жовтнrI 2018 року
3.6. Здiйснити iнвентаризацiю районних програм, якi виконуються в

районi у 2018 роцi, та надати вiддiлу економiчного розвитку i туризму
райдержадмiнiстрацii та управлiнню фiнансiв райдержадмiнiстрацiT пропозицii 

ý

щодо продовження iх дii у наступному роцi з урахуванням результативностi та
ефективностi, фiнdнсовоi спроможностi територiй, спiвфiнансування



(фiнансування) загzшIьнодержавних програм, про|рам
будiвництва району.

МТД та капiталъного

Головнi розпорядники коштiв районного
бюджету

TepMiH: до 20 жовтня 2018 року
З.7. ПiдГотувати та надати управлiнню фiнансiв районноi державноi

адмiнiстрацii бюджетнi запити щодо потреби в коштах на утримання установ
районного значення з урахуванням проведенот iнвентаризацii мiсrtrевих про|рам,
визначених прiоритетiв, затверджених порядкiв розподiлу фiнансового ресурсу
мiж розпорядниками та одержувачами бюджетних коштiв та граничних норм
споживання енергоносiiЪ.

Головнi розпорядники коштiв районного
бюджету

TepMiH: до 20 жовтнrI 2018 року
3.8. Опрацювати бюджетнi запити, поданi головними розпорядниками

бюджетних коштiв. Органiзувати проведення нарад з розгляду бюджетних
запитiв та врахувати узгодженi обсяги видаткiв у проектi районного бюджеiу
на 2а19 piK. Подати проект зведених основних пок€lзникiв бюджету району
районнiй державнiй адмiнiстрацii.

Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстраrtii

TepMiH: до 10 листопада2018 року
з.9. Провести семiнари, навчання, робочi зустрiчi з головними

розпорядниками коштiв районного бюджету, головами мiсцевих рад,
об'сднаними територiullrьними громадами щодо особливостей формування
мiсцевих бюджетiв на 2019 piK.

Управлiння фiнансiв
галузевi пiдроздiли
адмiнiстрацii

TepMiH: вересень * жовтень 2018 року
3.10. Обговорити проект бюджету району з громадськiстю Кам'янеччини

шляхом проведення прес-конференцiй, круглих столiв, висвiтлення iнформацii
щодо попереднiх обсягiв мiжбюджетних трансфертiв та iнших показникiв з
державного бюджету мiсцевим бюджетам району на офiцiйному веб-сайтi
райдержадмiнiстрацii.

райдержадмiнiстрацii,
районноi державноi

Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацii,
вiддiл комунiкацiй з громадськiстло,
органiзацiйноi та iнформацiйноТ дiяльностi
райдержадмiнiстрацiТ

TepMiH: вересень-грудень 20l 8 року



З.11. Пiдготувати та подати районнiй державнiй адмiнiстрацii проекти
раЙонних про|рам, кошти на реалiзацiю яких передбаченi у проектi районного
бюджету на201.9 piK, для схваJIення та оприлюднення.

Головнi розпорядники коштiв районного
бюджету

TepMiH: до 25 листопада2018 року
3.|2. Пiдготувати та подати районнih державнiй адмiнiстрацiТ проект

рiшення про районний бюджет :нa2019 piK для схв€tJIення та оприлюдненнrI.

Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацiТ
спiльно з iншими структурними пiдроздiлами
районноi державноТ адмiнiстрацii

TepMiH: до 25 листопада2018 року
3.13. Уточнити районного бюджету пiсля затвердженняJ.l-J. Уточнити пок€lзники районного бюджету пiсля затвердження

Верховною Радою УкраТни мiжбюджетних трансфертiв i подати районнiй
державнiй адмiнiстрацiТ уточнений проект рiшення про районний бюджет на
20l9 piK.

Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацii
TepMiH: у тижневий TepMiH пiсля

затвердженнrI держбюджету у II
читаннi

З.1,4. Забезпечити подання схв€uIеного райдержадмiнiстрацiею уточненого
проекту рiшення про раЙонниЙ бюджет на 2019 piK з додатками до нього та
пояснюв€Lльною запискою районнiй радi для розгляду та затвердження.

Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацiТ
TepMiH: на наступний день пiсля його

схв€tлення в райдержадмiнiстрацii
3.15. Взяти участь в обговореннi та узгодженнi показникiв проекту

раЙонного бюджету на 2019 piK на засiданнях постiйноi KoMiciT з питань
бюджету, фiнансiв та податкiв, iнших постiйних комiсiй районноi ради.

Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацiТ,
галузевi пiдроздiли районноi державноТ
адмiнiстрацii, Кам'янка-Бузьке вiддiлення
Червоноградськоi ОДШ ГУ !ержавноТ
фiскальноi
областi

служби УкраiЪи у Львiвськiй

TepMiH: за окремим графiком
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3.16. Забезпечити формуваннrI мережi розпорядникiв бюджетних коштiв
нижчого рiвня та одержувачiв коштiв на 2019 pik вiдповiдно до вимог наказу
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 23.08.2о12 J\ъ938 "Про затвердження
ПОРЯДКУ КазначеЙсъкого обслуговування мiсцевих бюджетiв" (iз змiнами).

Головнi розпорядники коштiв районного
бюджету

TepMiH: до 15 грудня 2018 року
З.|7. Затвердити районний бюджет Кам'янка-Бузъкого району на 20]t9

piK.

3.18. Здiйснити перевiрку
2019 piK на вiдповiднiсть ix
законодавства УкраiЪи.

Кам'янка-Бузька районна рада

TepMiH: до 25 грудня 2018 року

рiшенъ про сiльськi та селищнi бюджети на
положень вимогам чинного бюджетного

Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацii
TepMiH: згiдно з графiком департаменту

фiнансiв райдержадмiнiстрацii,
визначеним вiдповiдно до
законодавства


