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КАМ,ЯНКА_БУЗЬКА РДЙОrШД ДЕРЖАВНА АДДНIСТРАlЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕНН
?rP{rr Ю/ЕР" м. Каrrл'янка-Брька

Про впроваdеrcення рiшення Колеzil
районноt depercaBHoi аdмiнiсmрацtr Bid
20.03.2019 М1 кПро вuконання
мiсцевtu, бюduсеmiв Каллl'янка,
Бузькоео ройону за 2018 piK mа ,

завdання лцоdо ix вuконання у 2019

роцЬ.

ЗгiднО п.32 ПоЛоженнЯ про Колегiю Кам'янка-Бузькоi paIloHHoi державноi
адмiнiстрачii, затвердЖеноЮ розпоряДженЕяМ голови районноi державнЬi
qдмiнiстрацiТ вiД 16-.05.2017 }lъ251/02_08/17, з метою вцровадження рiшення
КолегiТ рйдерЖадмiнiсфацii вiд 20.03.2019 Nьl <Про виконання мiсцевих

бюджетiв Кам'янка-Бузького району за 2018 piK та завдання щодо ix виконаrrня у
2019 роцЬ.: '

1. ЧервоноГрадському управлiнню Головного управrriння ,ЩержавноТ

фiскапьНоi Ьпужби у ЬВiвсъкiЙ областi (О.Полтавець), управлiнню фiнансiв

рutо.р*адмiнiстраIlii (Л.Барипi), головам виконкомiв мiсцевих рад

проанапiзувати цршмни сповiльненЕя темпiв позитивноi динаrrлiки надходжень

порiвняно з минулим роком за територiями та основниМИ ППаТНИКаМИ, ВИЯВИТИ

фактори, якi вIIпшIули на сповiльнення та вжити виIIерпни)( за><одiв щодо

подолання негативних тенденцlй у 2019 роцi.
2. ЧервОноградсЬкомУ упрашiннlО Головного упрашiння ,Щержавноi

фiска.пьноi сlrужби у JЪвiвськiй областi (О.Полтавець):

2.1. Проанапiзувати пршIини збiлiшення протягом звiтного року обсhry

недоiмки з податкiв i плате*i", що зарu'(овуються до мiсцевих бюджетiв. Вжити

заrодiв i домогтrася до 1 квiтня 20]9 року скорочення обсяry зазначеного борry,

2.2. НаДати iнфОрмацiЮ щодо наявIIою податкового борry yciM мiсцевим

р4дам у розрiзi боржникiв та податкiв,
3. Головапd виконкомiв мiсцевих рад:
3. 1. ЗдiйснитИ детальний монiторинг причин погфшення дин€tl\dlки

надходЖеннЯ податкiВ i платеЖiв до вiдцоЪiднюr мiсцевшс бюджетiв у звiтному

роцi. Про**irу"ur" реапьнiсть i обцруftтованiсть затверджених показникiв на

ЪоР piK i забезпеЧити ttроТягом поточного року ik кореryl*о, Переглянуги

ь-Ё"i розмiри ставок ппати за землю (в тому числi за лiсовi землi), податку на

Еерухоме мйно, вiддлiнне вiд землi, единого податку тощо,

з.2. НадаватИ Головнолиу управлiцlпо щФС у Львiвськiй областi:
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З.2.|. Щомiсячну iнформацiю гrро суб'еrстiв господарювання, якi фактичнО
використовують незареестрованID( найматrшr працiвникiв, а також про платникiв
податкiв, якi здiйснюють господарсъку дiяльнiсть без державноi реестрацii.

З.2.2. Перелiк фiзичнlтх осiб - власникiв (орендарiв) земельних дiлянок, якi
знФ(одятъся на територii сiльських, селищних рад з метою проведенIIя нарilryвань

цромадянам земельного податку та орендчоi плати.
З.2.З. IнформаIдiю щодо фiзичнlо<- осiб, якi набули право власностi на

нерухоме майно до 2013 року. особливу уваry зверЕути на об'екти житловоТ

HepyxoмocTi' зокрема квартирИ площеЮ понаД 300 кв.М та житловi будинки
ппоЩею понад 500 кв.м, а також Ti, якi здаються в оренду

3.3. Спiльно з пiдроздiлами * ,Щержгеокадастру провести звlрки
землекорисryвачiв, Яd користуIоться земельними дiлянкаrrли без напежно

оформлёних правовстановJIюючID( докуN{ентiв на земJIю, та вжити за<одiв щодо
забезпечення своечасною оформлення документiв.

3.4. ПровестИ детаJIьнУ звiрlсУ з га:}опостачапъними, електро-

постачаJIьними оргаlriзацiями та ,щержавною архiтектурно-будiвельною
iнспекцiею на ПРеДI\,IеТ вiдповiдНостi перелiку отрИIчtУВаЧiв пос.lryг з перелiком

платникiв податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки, з метою

виявпенЕя потенцiйнID( додаткоВих платникiв. Вжити зшrодiв щодо забезпечення

заlггIення до оподаткування зазначених осiб.
3.5. НевiдшlаднО завершитИ цроведення нормативц9,1рошоВо1 оцlнки

землi, забезпечити В максимаJIьно стислi термiни перегляд розмiру орендноi плати

за земJIю та переукJIасти договори оренди землi в населених tryнктах, де

вводиться вiдкориювана (нова) грошова оцiнка землi у 2019 Роцi.
3.6. У p*i систематичноТ несплати плати за землю пiдприемствами-

банкругалп,tи, виJýлити Taki земельнi дiлянки та передати iх у користування

платосцРоможниМ платникапd вiдповiднО до cTaTTi |4l Земельного кодексу

УкраiЪи.
з.7 . Забезпечити суцiльний перегляд ycix прийнятих ухваII щодо

запровадженЕя та сппати туристиtIногý збору на вiдповiднrтх територiях з

урa)(уваНням внеСениХ змiН до cTaTTi 268 Податкового кодексу Украihи.
з.8. Провести детаJIьний аналiз piBrц ставок податкУ на нерухоме майно,

вiдмiнне вiД землi, земелъногО податку, а такоЖ розмiрiв пйовоi ylacTi у

розвитку iнфраструктури населеного tгункту, i де цi ставки необцрунтовано

заниженi вжити виtIерпних за<одiв щодо збiльшення Тх розмiрiв,
3.9. Вжити зшrодiв щодо збiльшення нажоджень акцизного податку з

розрiбноТ реапiзацii апкогольнlD( напоiЪ i потlонових виробiв,

4. Районнiй робочiй групi з легапiзацii виIIлати заробiтноi плати та

зайнятостi "ч..п.йО 
(А.ВЬКiвський) провестИ обстеження суб'ектiв

господаРювЕлння, якi декларуютЬ виплату заробiтноi плати працiвника]чI у розмiрi

"r"*"оф 
вiд законодавчо встановпенот мiнiмапьноi зарIшати, використовують

працю необлiкованих HйMaHrar працiвникiв та здiйснюють виIIпату зарплати ((у

*Ь"".рr*rr. У вип4дку встановпення порушень скероврати матерiапи у Головне

y.rp*ni"o Державноi фiскальноi .oyio" У Ьвiвськiй областi та Головне

уЙ*i"о Дй.rрацi у Йвiвськiй областi для цроведенЕя перевiрок,

5. Районнiй^ робочiй групi з питань погашення податкового борry,

"од*Ъ"" 
до бюджетiв Bcix piBHiB та ефективного використанн,I

моОlлlзац11 над
бюджетнихкоштiв(А.Вашкiвський): r
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5.1. Щомiсячно проводити
декJIаруютъ нульовi або мiнiмальнi
аJIкоголънрD( напоiЪ i тютюновlD(
скеровувати матерiали у Головне
львiвськiй областi.

5.2. Нагlращювати апгоритм дiй рферж4дмiнiстрацii, орг{uту ДФС, органiв
МiСЦевого самовряд/вання щодо зменшення недоiмки до бюджетiв ycix piBHiB.

6. ГОЛОВам Виконкомiв мiсцевлпс р4д, керiвникаrrл бюджетнш( установ та
ОДеРЖУВаЧiв коштiв (KoBTalry В.В., Волошину 0.I., Круглянко Л.М., Бурлакiв
О.Я, Шевчук Л.В., Загайко А.М.):

б. 1. Забезпечити виконаЕня розпорядженнrI голови райдерж4дмiнiстрацii вiд
21.02.20|9 Л! 54102-08/19 <<Про затвердження пл€лЕу за>содiв з наповнення мiсцевих
бЮДЖетiв, випц/кання додатковlD( джерел над(одженъ до бюджетiв, дотрим€tння
ЖОРСткого режи}trу eKoнoMii бюджетrпо< KorrrTiB, оптимiзшдiТ видаткiв i мережi
бюджетшr:< установ i посилення фiнансово - бюджетноi дисциплiни у 2019 роцi.

6.2. 3абезпечити упорядкуванЕя Melieжi установ соцiально-культурноi сфери
та приведення Гi у вiдповiднiсть до фiнансовID( можJIивостей бюджеry.

6.3. Переглянути плани та домогтися сутгевого збiльшення вJIасних
наДходкенъ бюджетнID( установ, перш за все у сферi освiти, охорони здоров'я та
кУльтури, а також використання rx на; пощриття BIцpaT бюджетних установ,
незабезпечених коштами загапьного фондr вiдповiдного бюджету.

6.4. Забезпечити здiйснення вЕуцрilшrього контроJIю в установа< вiдповiдно
до OcHoBHlD( засад, затвердженlD( постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд
|2.12.2018 }lьlOб2.

7. Контролъ за виконанЕям рilfuення Колегii покJIасти на першого
засч/пника голови районноi державноi 4дмiнiстрацii А.Вашсiвського.

Голова B.I. Кирилич

обстеження суб'ектiв господарювання, якi
зобовРязанЕя з акцизного податку з реа.гliзацiТ
виробiв. У випадку встановленЕя порушенъ
управлiння ,.Щержавноi фiскапьноi служби у
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