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КАМ, ЯНКА-Б УЗЬКА РАИОННА ДЕРЖАВ НА АДМIНIСТРЛЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
; У a-r_otT,_oT-o aOaO7t-oY м. Кам'янка-Бузька хs 63 / 01-3/ 1а,С

Про заmверdilсення плану захоdiв lцоdо
н апо вн ення Mic цев uх б ю dltcemih,
вuшу кання dоd аmко в uх dHcep ел
наdхо dаtсення dо б ю dэtсеmiв, dоmр шмuння
JIс ор сmко е о р аrc аму е ко н ом it б ю d мс е mн uх ко tami в,

опmамiзацit BadamKiB i Mepeшci бюdеrcеmнах усmанов
i посuлення фiнансо во-бюdнсеmноi dасцаплiна

у 2020 роцi

метою запобiгання ризикiв розбалансування мiсцевих бюджетiв, створення умов
дJuI своечасноi виплати заробiтноi плати та iнших соцiалъних вигIлат, економного
i рацiонztльного використаннrI бюджетних коштiв i посилення фiнансово-
бюджетноI дисциплiни:

1. Затвердити rrлан заходiв щодо наповнення мiсцевих бюджетiв,
вишукання додаткових джерел надходження до бюджетiв, дотримання
жорсткого режиму eKoHoMii бюджетних коштiв, оптимiзацiТ видаткiв i мережi
бюджетних установ i посилення фiнансово-бюджетноi дисциплiни у 2020 роцi
згiднg з додатками.'2,ýтруктурним пiдроздiлам районноТ державноi адмiнiстрацii, головним
розпорядfiикам коштiв районного бюджету, Кам'янка-Бузъкому вiддiленню
ЧервоноградськоТ ОДШ, виконавчим KoMiTeTaM мiсцевих рад забезпечити
виконаннrI ГIлану заходiв та iнформувати управлiння фiнансiв районцоТ
державноТ адмiнiстрацiT про iх виконання щомiсячно в останнiй робочий день
звiтного мiсяця.

З. Контролъ за виконанням розпорядження поклаСtи на заступника голови
районноi державноТ адмiнiстрацii вiдповiдно до розподiлу функцiоналъних
обов'язкiв.

Вiдповiдно до Закону УкраТни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiii>, з
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядпtення голови

райдержадмiнiстрацii
вiд " 7./".llgгаzо 2020 року
J\Ъ Й,,l Е rl ,to

ПЛАН ЗАХОДIВ
щодо наповнення мiсцевих бюджетiв, вишукання додаткових джерел

надходжень, дотри мання ?корсткого режиму eKoHoMiT бюдясетних коштiв
i посилення фiнансово-бюджетноi дисциплiни у 2020 рочi

1.Вжити заходiв щодо сприrIння здiйсненню пiдгrриемницькоi дiяльностi
та, як наслiдок, пiдвищення ефективностi виробництва, його рентабельностi,
збiлъшення кiлькостi робочих мiсць, фо"ду оплати працi та середнъомiсячноI
заробiтноi плати працiвникам у сферах виробництва, торгiвлi та послуг.

Сектор економiчного та агропромислового

розвитку, сектор житлово-комунального
господарства, iнфраструктури, енергетики та
захисту довкiлля, cTpyкTypHi пiдроздiли

районноi державноi адмiнiстрацii, органи
мiсцевого самоврiIдування

TepMiH: протягом року

2. Зберегти позитивну динамiку надходжень податкiв i зборiв
бюджетiв ycix piBHiB, в першу черц, за рахунок додаткових надходжень
пiдвищення мiнiмальноi заробiтноi плати, легалiзацii робочих мiсць

фаЁЙчного заробiтку. Збiльшити надходження до мiсцевих бюджетiв податкiв
i зборiв за рахунок активiзацii претензiйно-позовноi роботи з лiквiдацii
заборгованостi зi сплати податкiв та зборiв, посилення роботи з плаТникаМи

податкiв з викриття схем ухиляння Ъiд сплати платежiв до бюджету та'iнших
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 ШIС у
Львiвськiй облqстi, управлiння фнансiв
районноi державноi адмiнiстрацii, cTpyKTypHi
пiдроздiли районноi державноi адмiнiстрацii,
органи мiсцевого самоврядуванIuI

TepMiH: протягом року
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3. Iнiцiювати перегляд рiшень мiсцевих органiв влади В ЧаСТИНi

доцiльностi надання пiльг зi сплати податкiв та зборiв, збiльшенIuI ставок на

нерухоме майно, вiдмiнне вlд земельноt дlлянки та плати за оренду земл1.

Червоноградсъке управлiння ГУ ШС у
Лъвiвськiй областi, вiддiл,Щержгеокадастру у
Кам'янка-Бузькому районi у Львiвськiй
областi, cTpyкTypHi пiдроздiли районноi
державноi адмiнiстрацii, органи мiсцевого
самоврядування

CTpyKTypHi пiдроздiли районноi державноi
адмiнiстрацii, органи мiсцевого
самоврядування

TepMiH: протягом року

5. Вiльнi з€lлишки бюджетних коштiв, поточнi та понадплановi

::1з ::Y^ ff",;.:T ?;ж? 
iTH оi пл ати 

. 

пр ацi в никам б юд;,#ъ 
i,;H::оплату енергоносltв та комун€tльних шослуг, 1нших захищених в

недошущення заборгованостi зi згаданих видаткiв.

Управлiння фiнансiв районноI державноi
адмiнiстр ацii, cTpyKTypHi пiдр оздiли районноТ
державноi адмiнiстрацiТ, органи мiсцевого
самоврядування

TepMiH: протягом року

б. Забезпечити пiд час виконання бюджету проведеннlI свосчасноI та у
повному обсязi оплати працi працiвникiв бюджетних установ i розрахункiв за

енергоносiт та комунальнi послуги, якi споживаються бюджетними установами,
не допускаючи будъ-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 комунальних

послуг вiдповiдно до затверджених граничних обсягiв та не допускати буль-

якоi протермiнованоi заборговаТrостi.

Керiвники бюджетних установ, що

фiнансуються з районного бюджету,
cTpyкTypHi пiдроздiли районноi державноi
адмiнiстрацii, органи мiсцевого
самоврядування

TepM.iH: протягом року

8. Забезгrечити дотримання жорсткого режиму eKoHoMiT бюджетних коштiв

за рахунок скороченнrI використання енергоносiIв, удосконutлення мережi

бюджетн"* y.ru"oB та зменшеншI 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
адмiнiстрацii, органи мiсцевого
самоврядування

TepMiH: гIротягом року

;..
9. Упорядкувати структуру штатно1 чиселъностi працiвникiв у межах

такоiне допускати збiльшеннязатверджених асигнувань на оплату працi, не допускати збiльшення тако1

.r"..ri"rooTi, KpiM випадкiв, пов'язаних з утворенняМ феорганiзацiею) установ
та зростанням чисельност1
суспiльних потреб.

одержувачiв вiдповiдних посJIуг для задоволеннlI

Керiвники бюджетних установ, що

фiнансуються з районного бюджету,
cTpyKTypHi пiдроздiли районноТ державноi
адмiнiстрацii, органи мiсцевого
самоврядування

TepMiH: протягом року
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10. Забезпечувати дотримання фiнансовот дисциплiни та посилити

внутрiшнiй контроль за цiлъовим та ефективним витрачанням бюджетних

nobiiu. Заслуховувати на колегiях райдержадмiнiстрацii головних

роз11орядникiв коштiв з питанъ дотримання фiнансово - бюджетнот дисцигtлiни.

Керiвники бюджетних установ, що

фiнансуютъся з районного бюджету,
cTpyкTypHi пiдроздiли районноТ державноi
адмiнiстрацii, органи мiоцевого
самоврядування

TepMiH: протягом року

11. Забезпечувати своечасну оплату за платiжними доруIеннями

розпорядникiв бюджетних коштiв. ,,щля свосчасноi та в повному обсязi виплати

заробЬноi плати, оплати енергоносiТв i проведення iнших захищених видаткiв

за умови виникнення тимчасових касових розривiв пiд час виконаннrI мiсцевих

бюджетiв або невиконання затверджених показникiв за доходами, надавати

вiдповiдним органам мiсцевоi влади KopoTKoTepMiHoBi позики з единого

казначейського рахунку. :

Органи мiсцевого самоврядування

TepMiH: до 20 березня 2020 року



Додаток Ns 1

до Г[пану заходiв з наповнення мiсцевих

бюджетiв, вишуканшt додаткових джерел
надходжень до бюддетiв, дотриман}ilI
жорсткого режиму економii бюдкетншr
коштiв, оmимiзацiТ видаткiв i мережi

бюджетнш< устаноВ i посилення фiнансово-
бюджетноТ дисцигшliни у 2020 роцi

ПЛАН ЗАХОДIВ

щодо наповнення мiсцевих бюджетiв, вишукання додаткових джерел

надходЖень пО Кам'янКа - БузьКому району у 2020 роцi

Jt
з/п

Змiст заходiв
Сума,

тис. грн.
Вiдповiдальнi виконавцi

l 2
aJ 4

1 зБбезпечити збiльшення
надходжень до мiсцевих
бюджетiв за рахунок:
- детiнiзацii трулових вiдносин
та лег€tлiзацii заробiтноi плати

100,0 Червоноградське управлlння
ГУ ЛIС у Лъвiвсъкiй областi,

сектор економiчного та
агроIIромислового розвитку,
управлiння фiнансiв, УСЗН,

органи мiсцевого
самоврядування

150,0 Червоноградське управлlння
ГУ ДПС у Львiвськiй областi,

сектор економiчного та
агропромислового розвитку,
управлiння фiнансiв, УСЗН,

органи мiсцевого
самоврядуванцд____

2 IнmГзаходи щодо збiльшення
надходжень до мlсцевих
бюджетiв та нарощування
влЙноТ доходнЬТ бази

300о0 Червоноградське управлlння
ГУ ЛIС у Львiвськiй областi,

Q"eKTop економiчного та
агропромислового розвитку,
управлiння фiнансiв, УСЗН,

органи мiсцевого
самоврядув,анцц_

Разом 550

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрачii

л.височанська


