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Про впроваduсенlш рiшення Колееff
районноi dерясавноi аdмiнiсmрацii Bid
09.10.2018 М1 кПро вuконання
мiсцевuх бюduсеmiв Кам'янка-
Бузькоео району за 9 мiслцiв 2018 року
mа завdання tцоdо завершення
бюduсеmноzо pol(p).

Згiдно п.32 Положення про Колегiю Кам'янка-БузькоТ районноi державноi
адмiнiстрацii, затвердженого розпорядженЕям голови районноi державноТ
4дмiнiстрацii вiд 16.05.2017 Ns25Il02-08/|7, з метою впровадження рiшення
КолегiТ райдерж4дмiнiстрацii вiд 09.10.2018 }lb1 <Про виконання мiсцевих
бюджетiв Кадл'янка-Бузького райоrту за 9 мiсяцiв 2018 року та завдання щодо
завершення бюджетною року>:

управлiнню1. Червоноградському управлiнню Головного управлiння ,Щержавноi
фiскапьноi сrrулсби у Львiвськiй областi (О.Полтавець), управлiнню фiнансiв

управлiння 'ЩержавноТ

райдержадмiнiстраlдii (Л.Барилi), головам виконкомiв мiсцевш< рад
проаналiзувати приtIини сповiльнення темпiв позитивноi динамiки надходжень
порiвняно з вiдповiдним перiодом миЕулого року протягом сiчня-вересня 2018

року за територiями та основними платниками, виявити фактори, якi вплинули на
сповiльнення та вжити виtIерпних зоrодiв щодо подоланЕя негативних тенденцiй

у IV кварта.гli поточною року.

2. Червоноградському управлiнню Головного управлiння .Щержч""оТ

фiскапъноi слrужби у Львiвськiй областi (О.Полтавець):

2.1. Проанапiзувати пршIини збiльшення протягом сiчпя-вересня потоЧНОго

року обсяry недоiмки з податкiв i платежiв, що зарil(овуються до мiсцевих
бюджетiВ. ВжитИ зшсодiВ i домогтися до 1 грулня 2018 року скорочення обсяry
зазначеного борry

2.2. Надати iнформацiю щодо наrIвного податкового борry станоМ на

01.10.2018 yciM мiсцевим радам у розрiзi боржникiв та податкiв.

2.з. Надати роз'яснення щодо причин зменшення часток вiдра<ування

мiсцевим бюджетам акцизного податку з виробництва i ввезення палrьного (з



УРаХУВанням звiтiв суб'еlстiв господарювання про обсяги реалiзацii пагlьного по
АЗС Кадл'янка-Брькою paltoHy за I пiврiччя 2018 року) .

2.4. МЯ належного аналiзу та попередження необцрунтованого кориryвання
ЧаСТОК ВiдрасУвання мiсцевим бюджетам акцизного податку з виробництва i
ввезення папьного, надати в управлiння фiнансiв райдержqдмiнiстрацii копii звiтiв
СУб'ектiв господарювання про обсяги реапiзацii п€lпьного по АЗС Кам'янка_
Бузького району за I пiврiччя 2018 року.

З. Районнiй робочiй црупi з лега.пiзdцii виплати заробiтноI плати та
ЗаЙнятостi населенЕя (А.Вашкiвський) щ)овести обстеження суб'ектiв
господарювання, якi дешарують виплату заробiтноi плати пршдiвникам у розмiрi
ншкчому вiд законодавчо вст€лновленоТ MiHiMmlbHoi зарплати, використовують
працю необлiкованих наЙманих гrрацiвникiв та здiйснюють виплату зарплати (у
коIIверта)(>>. У випадку встановпення порушень скеровувати матерiагlи у Головне
управлiння ,Щержавноi фiскагlьноi сlryrкби у Львiвськiй областi та Головне
улравлiння .Щержrrрацi у Львiвськiй областi дJIя проведення перевiрок.

4. Районнiй робочiй групi з питаць погашення податкового борry,
мобiлiзацii надходжень до бюджетiв Bcix piBHiB та ефективного використЕlнЕя
бюджетних коштiв (А.Вашкiвський) щомiсячно проводити обстеження суб'ектiв
господарюв€лння, якi декларують нульовi або мiнiмальнi зобов'язання з акцизного
податку з реп.пiзацii алкогольних напоiЪ i тютlонових вlаробiв. У випадку
встановлення порушень скеровувати матерiали у Головне управлiння .Щержавноi
фiскальноi сlryжби у Ьвiвськiй областi.

5. Головам виконкомiв мiсцевш рад цровести дет€шьний шrа.гliз рiвня ставок
податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд землi, земельного податку а також

розмiрiв пайовоi ylacTi у розвитку iнфраструктури населеного ttункту, i де цi
ставки необlРунтовано зшrиженi вжити ричерпних за<одiв щодо збiльшення ix
розмiрiв.

6. Голов€лм виконкомiв мiсцевих рад, керiвникам бюджетних установ та
одер)Iý/вачiв коштiв (Ковтагry В.В., Кучерепi Р.С., Круглянко Л.М., Бурлакiв О.Я.,
Водонiс Л.В., Загайко А.М.): р

б.1. Забезпечити виконання розпорядження голови райдержадмiнiстрацii' вiд
lЗ.02.2018 }lb 89/02-08118 <Про затвердженЕя плану за<одiв з н€шовнення мiсцевпс
бюджетiв, виIIц/канЕя додатковID( джерел надходжень до бюджетiв, дотримання
жорсткогО режимУ eKoHoMii бюджетних коштiв, оптип,riзацii видаткiв i мережi
бюджетних установ i посилення фiнансово - бюджетноТ дисциплiни у 2018 Роцi.

6.2. Забезпечити упорядкування мережi установ соцiапьно-культурноi сфери

та приведенЕя iT у вiдповiднiсть до фiнаllсових можливостей бюджеry.

6.3. Переглянути плани та домогтися суттевого збiльшення власних

надоджень бюджетних установ, перш за все у сферi освiти, охорони здоров'я та

культури, а також використання iх на пькриття виц)ат бюджетних установ,
незабезпечених кощтами загаJIьного фонду вiдповiдного бюджеry.



6.4. Забезпе,пrти своечасне та ефективне використання субвенцiй з
державного, обласного та районного бюджетiв.

6.5. ПосИлитИ вIýцрiшнiй контроль за цiльовим i ефективним використ€lнням
бюджетнrоr коштiв у пiдпорядкованих ycTaнoBil(. :

7. Управлiнню фiнансiв райдержадмiнiстрацii
пiдроздiлам райдерж4дмiнiстрацil, головам виконкомiв
органiзацiю роботи щодо формування та затвердження

(Л.Барила), структурним
мiсцевих рад забезпечити

мiсцевшс бюджетiв рйоrту
на 2019 piK.

8. .Щиректорам комунальних некомерцiйншс
Круглянко Л.М., Бурлакiв О.Я.): t

пiдприемств (Кучерепi Р.С.,

8.1. На ocHoBi аrrагliзу кJIючових iндикаторiв дiяльностi стацiонарiв
розробити та затвердити дорожню карту приведенrrя лiжкового фо"ду та кiлькоътi
посаД у меди.Iних закJIадах до фiнансово обцрунтов€lного нормативу.

8.2. Вжити зшсодiв щодо забезпечення асигIц/ваннями на оплату за
комунапънш( посJryг та енергоносiiЪ зашlадiв охорони здоров'я у 2018 роцi.

9. КОНТРОЛЪ За виконанням рiшення Колегii покJIасти на першого
заступника голови iнiстрацii А.Вашкiвсъкого.

Голова B.I. Кирилич

/


