і

УКРАЇНА
КОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від РЬ и
м. Костянтинівна

Про План заходів щодо наповнення
бюджету Костянтинівського району
у 2018 році, ефективного та раціонального
використання коштів бюджету району
З метою забезпечення якісного виконання бюджету Костянтинівського
району у 2018 році, керуючись статтями 18, 41 Закону України „Про місцеві
державні адміністрації”, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних
коштів» (із змінами), керуючись Бюджетним кодексом України, та на
виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 15 січня 2018 року № 24/5-18 «Про План
заходів щодо наповнення місцевих бюджетів Донецькій області у 2018 році,
економного та раціонального використання коштів місцевих бюджетів усіх
рівнів»:
1. Затвердити План заходів щодо наповнення бюджету Костянтинівського
району у 2018 році, ефективного та раціонального використання коштів
бюджету району (далі - План заходів), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити
виконання Плану заходів.
3. Рекомендувати виконкомам сільських рад до 01 березня 2018 року
розробити заходи щодо наповнення бюджетів, ефективного та раціонального
використання бюджетних коштів.

4. Виконкомам сільських рад, головним розпорядникам коштів районного
бюджету:
1)
Визначити очікувані річні показники залучення додатков
надходжень до місцевих бюджетів та економії бюджетних коштів і надати їх
фінансовому управлінню Костянтинівської райдержадміністрації до 04 квітня
2018 року.
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2)
Щокварталу до 04 числа місяця, наступного за звітним періодом
надавати фінансовому управлінню райдержадміністрації інформацію про
виконання Плану заходів.
5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Дудкіна) узагальнити
інформацію, надану на виконання пунктів 3 і 4 цього розпорядження,
здійснювати щокварталу моніторинг виконання Плану заходів та надавати
райдержадміністрації інформацію про виконання розпорядження щопівріччя до
1-0 числа місяця, наступного за звітним періодом.
6. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти
на фінансове управління райдержадміністрації (Дудкіна), контроль залишаю за
собою.

В .о.голови райдержадміністрації

О.І.Ісаков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
0
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А/Ой№ о~Л,

План заходів
щодо наповнення бюджету Костянтинівського району у 2018 році,
ефективного та раціонального використання коштів бюджету району

№
Зміст заходу
з/п
1. Забезпечення відповідно до законодавства постійного контролю за
правильністю та своєчасністю надходжень до місцевих бюджетів
податків і зборів з урахуванням наявних резервів

Термін
виконання
Постійно

2.

Проведення перевірок щодо дотримання законодавства про працю на
підприємствах усіх форм власності, в установах та організаціях, в т.ч.
дотримання податкового законодавства при виплаті заробітної плати

Протягом
року

3.

Здійснення моніторингу стану підвищення заробітної плати (зокрема,
збільшення її мінімального розміру), аналізу динаміки фонду оплати
праці, у тому числі по бюджетоутворюючих підприємствах, на підставі
даних органів державної статистики, Пенсійного фонду, ОДІ11 ГУ ДФС
у Донецькій області, та впливу змін, внесених до чинного законодавства
в питань оплати праці, на надходження у 2018 році до бюджету району

Протягом
року

Відповідальні виконавці
Костянтинівська об’єднана
державна податкова інспекція
ГУ ДФС у Донецькій області
(ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій
області), фінансове управління
райдержадміністрації,
виконкоми сільських рад
Костянтинівська ОДПІ ГУ
ДФС у Донецькій області,
Управління
праці
та
соціального захисту населення
райдержадміністрації
Відділ економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації,
виконкоми
сільських
рад,
Костянтинівська ОДПІ ГУ
ДФС у Донецькій області,
Костянтинівське
об»єднане

2

податку на доходи фізичних осіб з метою виявлення та залучення
додаткових резервів збільшення надходжень цього податку

4.

Проведення роботи з підприємствами усіх форм власності, перш за все, з
власниками малого та середнього бізнесу в частині збільшення розміру
заробітної плати, враховуючи підвищення соціальних стандартів

5.

Проведення претензійно-позовної роботи з ліквідації заборгованості зі
сплати податків та зборів
Забезпечення перегляду рішень органів місцевого самоврядування щодо
доцільності надання пільг з податків та зборів (обов'язкових платежів),
що зараховуються до місцевих бюджетів, у тому числі з урахуванням
положень Закону України «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання»
Продовження роботи з проведення інвентаризації діючих договорів
оренди комунального майна щодо відповідності ставок орендної плати
вимогам чинного законодавства і ринковим умовам, та розгляд питання
щодо необхідності укладення додаткових угод до діючих договорів
оренди

7.

8.

9.

Проведення роботи з:
- переведення платників земельного податку на сплату орендної плати; ,
- проведення інвентаризації діючих договорів оренди земельних ділянок
щодо відповідності ставок орендної плати вимогам Податкового кодексу
України і ринковим умовам та, за необхідності, укладення додаткових
угод про збільшення розміру орендної плати за землю;
- ініціювання перед відповідними сільськими радами питання перегляду

Протягом
року

управління Пенсійного фонду
України Донецької області,
Управління
статистики
у
м .Костянтинівці
Управління
праці
та
соціального захисту населення
райдержадміністрації,
виконкоми сільських рад

Протягом Костянтинівська ОДПІ
року
ДФС у Донецькій області
До 01
Виконкоми сільських рад
червня 2018
року

Протягом
року

Протягом
року

ГУ

Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації,
виконкоми
сільських
рад,
юридичнй
сектор
райдержадміністрації, головні
розпорядники коштів
районного бюджету
Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації,
виконкоми
сільських
рад,
Костянтинівська ОДПІ ГУ
ДФС у Донецькій області,
юридичнй
сектор
райдержадміністрації, відділ у

з

ставок плати за оренду землі відповідно до ринкових умов;

10. Здійснення заходів щодо своєчасного проведення (оновлення)
нормативної грошової оцінки земель у строки, встановлені статтею 18
Закону України «Про оцінку земель»

11. Забезпечення дотримання термінів надання до Костянтинівської ОДПІ
ГУ ДФС у Донецькій області копій рішень про встановлення місцевих
податків чи зборів або про внесення змін до них, а також інформації
про нормативну грошову оцінку земель (у разі її проведення)

12. Посилення контролю за додержанням встановленого законодавством
порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва

Костянтинівському
районі
міськрайонного управління у
Костянтинівському районі та м.
Торецьку головного управління
Держгеокадастру у Донецькій
області
Протягом
року

Відділ у Костянтинівському
районі
міськрайонного
управління
у
Костянтинівському районі та м.
Торецьку головного управління
Держгеокадастру у Донецькій
області, виконкоми сільських
рад

У терміни Виконкоми сільських рад
визначені
пунктом
12.3.3
Податкового
кодексу
України
Постійно
Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації,
виконкоми сільських рад,
відділ у Костянтинівському
районі міськрайонного
управління у
Костянтинівському районі та
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13. Забезпечення оформлення правовстановлюючих документів на земельні
ділянки під водними об'єктами, що перебувають в оренді у фізичних та
юридичних осіб

Протягом
року

14. Забезпечення подання до Костянтинівської ОД111 ГУ ДФС у Донецькій
області відомостей, необхідних для розрахунку транспортного податку з
визначенням місця реєстрації транспортних засобів, які є об’єктом
оподаткування податком

До 1 квітня
та
щомісячно
протягом
року
Протягом
року

16. Проведення між Костянтинівською ОДІ II ГУ ДФС у Донецькій області
та відділом у Костянтинівському районі міськрайонного управління у
Костянтинівському районі та м. Торецьку головного управління
Держгеокадастру у Донецькій області звірки даних щодо наявності та
розмірів земельних ділянок, які знаходяться у власності або оренді, з
метою переукладання договорів оренди і забезпечення повноти
оподаткування
16. Забезпечити проведення спільно з Костянтинівською ОДШ ГУ ДФС у
Донецькій області звірки відповідності місця реєстрації реєстраторів
розрахункових операцій адміністративно-територіальній одиниці, на
території якої здійснюється роздрібна торгівля пальним.

м. Торецьку головного
управління Держгеокадастру у
Донецькій області
Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації
виконкоми
сільських
рад,
відділ у Костянтинівському
районі
міськрайонного
управління
у
Костянтинівському районі та м.
Торецьку головного управління
Держгеокадастру у Донецькій
області
Костянтинівське
відділення
поліції Артемівського відділу
ГУ Національної поліції в
Донецькій області

Відділ у Костянтинівському
районі
міськрайонного
управління
у
Костянтинівському районі та м.
Торецьку головного управління
Держгеокадастру у Донецькій
області, Костянтинівська ОДШ
ГУ ДФС у Донецькій області
Лютий 2018 Виконкоми
сільських
рад,
Костянтинівська ОДШ ГУ
ДФС у Донецькій області
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17.

18.

19.

20.

21.

У разі встановлення невідповідностей вжити заходів щодо їх усунення з
метою повноти надходження частини акцизного податку з пального до
відповідного місцевого бюджету
Проведення спільно з Костянтинівською ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій
області аналізу факторів, що впливають на стан наповнення місцевих
бюджетів у 2018 році, у т.ч. внаслідок змін, внесених до бюджетного та
податкового законодавства, забезпечення реальності планових
показників та їх відповідність показникам соціально-економічного стану
територій
Здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених
бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та
раціонального використання бюджетних коштів, належної організації та
координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та
одержувачів бюджетних коштів
Здійснення фінансування видатків загального фонду місцевих бюджетів
в межах фактичних надходжень доходів та міжбюджетних трансфертів у
першочерговому порядку по захищених видатках із застосуванням
режиму економії та з урахуванням заходів з оптимізації видатків.
У разі виникнення заборгованості із виплати заробітної плати і оплати
енергоносіїв та комунальних послуг, спрямувати не менш 90 відсотків
наявних коштів загального фонду місцевого бюджету на їх погашення
Забезпечення в установленому порядку, внесення змін до відповідних
місцевих бюджетів з метою спрямування понадпланових надходжень до
місцевих бюджетів на забезпечення виплати заробітної плати
працівникам бюджетних установ, за комунальні послуги та енергоносії
Спрямування, надпланових обсягів власних надходжень бюджетних
установ, у першу чергу, на погашення заборгованості з оплати праці,
нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та
енергоносіїв. У разі відсутності такої заборгованості спрямувати 50
відсотків коштів на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних

Протягом
року

Виконкоми
сільських рад,
фінансове
управління
райдержадміністрації

Протягом
року

Виконкоми сільських рад,
головні
розпорядники
коштів
районного бюджету

Протягом
року

Фінансове
управління
райдержадміністрації,
виконкоми сільських рад

Протягом
року

Фінансове
управління
райдержадміністрації,
виконкоми сільських рад

Протягом
року

Фінансове
управління
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських
рад,
головні розпорядники коштів
районного бюджету
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22.

23.

24.

25.

надходжень і 50 відсотків коштів - на заходи, необхідні для виконання
основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду
бюджету за відповідною бюджетною програмою.
У разі відсутності у достатніх обсягах коштів освітньої та медичної
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, додатково
спрямувати кошти місцевих бюджетів на покриття відповідних витрат
Недопущення подання райдержадміністрації пропозицій та прийняття
власних рішень щодо збільшення чисельності працівників
підпорядкованих органів та установ (крім перерозподілу штатної
чисельності в межах одного типу закладів та головного розпорядника
бюджетних коштів, не допускаючи збільшення загальної чисельності)
Установлення та здійснення нарахування підвищень до посадових
окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших
заохочувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати
праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету,
або власних доходів, отриманих від провадження господарської
діяльності в межах чинного законодавства, за умови забезпечення у
повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов»язкових виплат із
заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі
стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги
та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери
управління відповідного розпорядника коштів
Розроблення, затвердження та здійснення заходів з енергозбереження із
забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв (із визначенням показників результативності цих заходів у
натуральних та вартісних показниках)
Рекомендувати:
Недопущення збільшення чисельності працівників підпорядкованих
органів та установ (крім перерозподілу штатної чисельності в межах
одного типу закладів та головного розпорядника бюджетних коштів, не

Протягом
року

Головні
розпорядники
районного бюджету

Протягом
року

Головні розпорядники коштів
районного бюджету

Протягом
року

Виконкоми
сільських рад,
головні
розпорядники
коштів
районного бюджету
Виконкоми сільських рад

Протягом
року

коштів
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допускаючи збільшення загальної чисельності);
Встановлювати та здійснювати нарахування підвищень до посадових
окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших
заохочувальних виплат працівникам включно в межах фонду оплати
праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету,
або власних доходів, отриманих від провадження господарської
діяльності в межах чинного законодавства, за умови забезпечення у
повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових виплат із
заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі
стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги
та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери
управління відповідного розпорядника бюджетних коштів; забезпечити
розробку та затвердження заходів з енергозбереження із забезпеченням
зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (із
визначенням показників результативності цих заходів у натуральних та
вартісних показниках)
26. Проведення аналізу використання автомобільного транспорту (крім
спеціалізованого) керівниками установ та органами місцевого
самоврядування з метою оптимізації видатків на їх утримання
27. Розроблення та затвердження заходів з погашення кредиторської
заборгованості за рахунок коштів загального та спеціального фондів
бюджету, зменшення обсягу дебіторської заборгованості; здійснення
претензійно-позовної роботи з надавачами товарів, робіт і послуг за
умови невиконання ними договірних зобов»язань
28. Проведення роз'яснювальної роботи з розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів з питань суворого дотримання фінансово-бюджетної
дисципліни та запобігання порушенням, що призводять до втрат
фінансових ресурсів

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Виконкоми
сільських рад,
головні
розпорядники
коштів
районного бюджету
Виконкоми
сільських рад,
головні
розпорядники
коштів
районного бюджету
Виконкоми
сільських рад,
головні
розпорядники
коштів
районного бюджету
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29. Забезпечення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям
бюджетних зобов’язань розпорядникам бюджетних коштів нижчого
рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними
бюджетних коштів
30. Заслуховування на нарадах, засіданнях виконкомів сільських рад,
колегій райдержадміністрації, питань щодо дотримання фінансовобюджетної дисципліни (у разі необхідності)

Протягом
року

Протягом
року

Керівник апарату райдержадміністрації

Виконкоми
сільських рад,
головні
розпорядники
коштів
районного бюджету
Виконкоми
сільських рад,
головні
розпорядники
коштів
районного бюджету
Л.І.Таранік

План заходів щодо наповнення бюджету Костянтинівського району у 2018 році, ефективного та раціонального використання
коштів бюджету району підготовлено фінансовим управлінням райдержадміністрації
Начальник фінансового управління

—

Л.Л.Дудкіна

