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Про заmверdаtсення плану захоdiв
u4оdо напо внення Mic цев uх б юdхсеmiв,
в uлцу кання d оdшmко в uх dаrcер ел
наdхоduсень do бюdlrcеmiв,
d о mр uм ан ня Jtc ор с mко z о р еuс uлrу
е ко HoMit б ю dнс еmн uх ко t clmiB,
опmссмiзацii вudаmкiв i мерееrci
бюdнсеmнuх усmанов i пос.lаlення
фiнuнсо в о- б ю dмсеmноi d uс цuплiн u
у 2019 роцi

вiдповiдно до Закону Украiни <про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, з
метою запобiганнrl ризикiв розбалансування мiсцевих бюджетiв, створення умов
дJuI своечасноi виплати заробiтноi плати та iнших соцiальних виплат, економного
i рацiон€Lльного використаннrI бюджетних коштiв i посилення фiнансово-
бюджетноi дисциплiни:

1. Затвердити Гfuан заходiв з наповнення мiсцевих бюджетiв, вишукання
додаткоВих джерел надходжень до бюджетiв, доц)иманнrI жорсткого режиму
eKoHoMiT бюджетних коштiв, оптимiзацiТ видаткiв i мережi бюджетних установ i
посилення фiнансово-бюджетноi дисциплiниу 2019 роцi згiдно з додатками.

2. Структурним пiдроздiлам районноiдержавноi адмiнiстрацiт, головним
розпорядникам коштiв районного бюджету, Червоно|радському управлiнню Гу
дФс у Львiвськiй областi, виконавчим koMiTeTaM мiсцевих рад забезпечити
виконання ГIлану заходiв та iнформувати управлiння фiнансiв районноi
державноi адмiнiстрацiТ про ix виконання щомiсячно в останнiй робочиЙ денЬ
звiтного мiсяця.

З. Контроль за виконанням розпорядженнrI покласти на першого
застуIIника голо iнiстрацii А.Вашкiвського.

Голова В.I.Кирилич
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ПЛАН ЗАХОДIВ
ЩОДО НаПОВнення мiсцевих бюджетiв, вишукання додаткових джерел

надходжень, дотримання жорсткого режиму eкoнoмii бюджетних коштiв, i посилення фiнансово-бюджетноIдисципЛiни У 2019 Роцi

1.Вжити заходiв щодо сприrIння здiйсненню пiдприемницькоi дiяльностi
та, як наслiдок, пiдвищення ефективностi виробництва, його рентабелъностi,
збiлъшення кiлъкостi робочих мiсць, фонду оплати працi та середньомiсячноi
заробiтноТ плати працiвникам у сферах виробництва, торгiвлi та послуг.

Вiддiл економiчного розвитку i туризму,
вiддiл iнфраструктури та житлово-
комун€Lльного господарства, вiддiл
агропромислового розвитку, cTpyKTypHi
пiдроздiли районноi державноi адмiнiстрацii,
органи мiсцевого самоврядування

TepMiH: tIротягом року

2. Зберегти позитивну динамiку надходжень податкiв i зборiв до
бюджетiв ycix piBHiB, в першу чергу, за рахунок додаткових надходжень вiд
пiдвищення мiнiмальноi заробiтноi плати, легалiзацii робочих мiсць i
фактичного заробiтку. Збiльшити надходження до мiсцевих бюджетiв податкiвi зборiВ за рахунок активiзацii претензiйно-позовноi роботи з лiквiдацii
заборгованостi зi сплати податкiв та зборiв, посилення роботи з платниками
податкiв з викриття схем ухиляння вiд сплати платежiв до бюджету та iнfirих
заходiв. Щомiсячно проводити аналiз виконання планових завдань iз
надходЖень до бюджетiв ycix piBHiB платежiв та оперативно вживати заходiв
щодо недопущення погiршення динамiки цих надходжень.

Червоноградське управлiння ГУ ДФС у
Львiвсъкiй областi, управлiння фiнансiв
районноi державноi адмiнiстрацii, cTpyKTypHi
пiдроздiли районноi державноi адмiнiстрацii,
органи мiсцевого самоврядуваншI

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

Червоноградське управлiння ГУ ДФС у
Львiвськiй областi, вiддiл у Кам'янка-
Бузькому районi Головного управлiння
Щержгеокадастру у Львiвсъкiй областi,
cTpyкTypHi пiдроздiли районноi державноТ
адмiнiстрацiТ, органи мiсцевого
самоврядуваннrI

TepMiH: протягом року

4. За наслiдками експертизи рiшень про мiсцевi бюджети на 2018 piK
забезпечити виконання вимог cTaTTi 77 Бюджетного кодексу УкраТни в частинi
врахування у вiдповiдних бюджетах у першочерговому порядку потребу в
коштах на оплату працi працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до
встановлених законодавством Украiни умов оплати працi та розмiру
мiнiмальноi заробiтноI _ плати, проведення розрахункiв за енергоносii, якi
споживаються бюджетними установами.

CTpyKTypHi пiдроздiли районноТ державноi
адмiнiстрацii, органи мiсцевого
самоврядування

TepMiH: гIротягом року

5. Вiльнi заJIишки бюджетних коштiв, поточнi та понадплановi
надходження до загzLльного фо"ду вiдповiдних мiсцевих бюджетiв видiляти в
першу чергу на виплату заробiтноi плати працiвникам бюджетних установ,
оплату енергоносiТв та комун€tльних послуг, iнших захищених видаткiв з метою
недопущення заборгованостi зi згаданих видаткiв.

Управлiння фiнансiв районноi державноТ
адмiнiстрацii, cTpyKTypHi пiдроздiли районноТ
державноТ адмiнiстрацii,' органи мiсцевого
самоврядування

TepMiH: протягом року

6, Забезцечити. пiд час виконання бюджету проведеннrI своечасноi та у
повному обсязi оплати працi працiвникiц бюджетних установ i розрахункiв за
енергоносii та комун€lлънi послуги, якi споживаються бюджетними установами,
не допускаючи 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 енергоносiiв i комунаJIъних

послуг вiдповiдно до затверджених граничних обсягiв та не догtускати булъ-

якоi протермiнованоi заборгованостi,

Керiвники бюджетних установ, що

фiнансуються з районного бюджету,

""pyorypHi 
пiдроздiли районноТ державноi

адмiнiстрацiI, органи мiсцевого
самоврядування

TepMiH: протягом року

8. Забезпечити дотримання жорсткого режиму eKoHoMii бюджетних коштiв

за рахунок скороченнrI використання енергоносiiв, Удоскон€tлення мережi

бюджетних установ та зменшення непершочергових (непрiоритетних) видаткiв,

вжити iншi заходи з екоЕомного i рацiоналъного використання бюджетних

коштiв.

Керiвники бюджетних установ, що

фiнансуються з районного бюджету,

.rpyn ypHi пiдроздiли районноi державноi
адмiнiстрацii, органи мiсцевого
самоврядування

TepMiH: протягом року 
F

9" Ушорядкувати структуру штатЕоТ чиселъностi працiвникiв у межах

затверджених асигнувань на o"nury працi, не допускати збiльшення такот

чисельностi, KpiM випадкiв, пов'язаних з утворенням феорганiзацiею) установ

та зростанням чиселъностi одержувачiв вiдповiдних rтослуг для задоволення

суспiльних потреб.

Керiвники бюджетних установ, що

фiнансуютъся з районного бюджету,

cTpyкTypHi пiдроздiли районноi державноi
адмiнiстрацiT, органи мiсцевого
самоврядування

TepMiH: протягом року



10. забезпечувати дотримання фiнансовоi дисциплiни та посилити

внутрiшнiй norrrpon" за цirriо"",n та .6.n """", витрачанням бюджетних

коштiв. заслуховувати на колегiях райдержадмiнiстрацii Головних

розпорядникiв коштiв з питанъ ооrр"ru"ня фiнан,о"о - бюджетноi дисциплiни,

Керiвники бюджетних установ, що

фiнансуютъся з раЙ.оннОГО 9:ry*r, ____л,
cTpyKTypHi пiдроздiли районно-i державно1

адмiнiстрацiТ, органи мiсцевого

самоврядування

TepMiH: протягом року

11. Забезпечувати своечасну оплату за платiжними дорученнями

розпорядникiв бюджетних коштiв. ,щля своечаснот та в повному обсязi "::::"
заробiтнот шлати, оIIлати енергоносiтв i проведення iнших захищених видаткlв

за умови виникненнrI тимчасових касових розривiв пiд час виконання мiсцевих

бюджетiв або невиконання затверджених показникiв за доходами, надавати

вiдповiдним органам мiсцевоi влади KopoTKoTepMiHoBi позики з единого

казначейського рахунку,

Управлiння,Щержавноi казначейськоi служби

Украiни у Камkнка-Бузъкому районi

TepMiH: протягом року

|2. Рекомендувати органам мiоцевого самоврядування розробити та

затвердити KoHKpeTHi заходи щодо наповнення мiсцевих бюджетiв, eKo-rroMHoTo

та рацiонаJIъного використання коштiв, скороченн,I непершочергових видаткlв,

Органи мiсцевого самоврядування

TepMiH: до 20 березня 201'9 року
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Щодаток J\b 1

до flлану заходiв з наповнення мiсцевих
бюджетiв, вишуканшI додатковID( джерел
надходжень до бюджетiв, дотриман}uI
жорсткого режиму eKoHoMiT бюджетнrоr
коштiв, огlтимiзацiТ видаткiв i мережi
бюджетшоr установ i посилення фiнансово-
бюджетноТ дисцигшliни у 2019 роцi

ПЛАН ЗАХОДIВ

щодо наповнення мiсцевих бюджетiв, вишукання додаткових джерел
надходжень по Кам'янка - Бузькому раЙону у 2019 роцi

Перший заступник голови

J\ъ

з/п
Змiст заходiв

Сума,
тис. грн.

В iдповiдЕLJIьнi викоЕавцi

1 2 J 4

1 забезпечити збiльшення
надходжень до мiсцевих
бюджетiв за рахунок:
- детiнiзацii трудових вiдносин
та лег€tлiзацii заробiтноТ плати

100,0 Червоноградське управлiння.
ГУ ДФС у Львiвоькiй областi,
вiддiл економiчного розвитку

i туризму, управлiння
фiнансiв, УСЗН, органи

мiсцевого самоврядування
- активiзацil роботи з лiквiдацiТ

'l.

засоJгованостl з1 сплати податкlв
та зOорlв

350,0 Червоноградське угrравлiння
ГУ ДФС у Львiвсъкiй областi,
вiддiл економiчного розвитку

i туризму, управлiння
фiнансiв, УСЗН, органи

мiсцевого самоврядування
2 Iншt заходи щод9 зOшъшення

надходжень до мlсцевих
бюджетiв та нарощування
власно1 доходноl оzlзи

310,0 Червоноградське управлiння
ГУ ДФС у Львiвськiй обласдi,
вiддiл економiчного розвитку

i туризму, управлiння
фiнансiв, органи мiсцевого

самоврядування

Разом 7б0,0

райдержадмiнiстрацii
дф А.Вашкiвський



Щодаток, Nч2

до шр .1i:y^;"T"Ё%h-;;.Tf,
бюркgгiв, ""*J*"Ъ;;;i", дотриман}UI
над,(орКеНЬ 1l.r"-#"""*,, брлхетНq
жорсткОГО Р"YЧii -""дu*i" 

r. мереЖi

коштiв, ОrГИМ]ЗаЦ'li 
по"ЙЬп* фiнансоВО-

бюддtетнrдr ycтarrol

бюдхетноj дисциплiниу 2019 роut

шлАн зАхоДIВ _ _:т аrлтI.я4ётних к

цододотримання}кор.,i:::_i;ff;h"#}*:i}'НJJКОШТlВ'
оптимiзацii ВИДаТКtВ_ __лril/ .rяйонi ч 2019 РОUi

В iдповiдалънi викоIIавцi
Сума,

тис. грн,Змiст заходiв

К{Гt <Кам'янка-Бузъка

IРЛ)

Сектор купътури РДА139о5

ili?#*"*," _""#;r"*,Ё
бюджетних
заповнювати BaKaHTHi I1осади,,

проводити ""]_1тул_ 11*';;::;:'r;;;; рахунок спецiальноГО

ý",*ov, ":l::ff ;,*Т'"Н;) "'
збереження зар(

Перший заступник голови

ЙПо.р*адмiнiстрацll

А.Вашкiвський
q


