і
УКРАЇНА

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"10" лютого 2017 р.

№

Про затвердження заходів на 2017 рік
щодо економії державних коштів і недопущення
втрат бюджету

Керуючись статтями 18, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», постановами Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 р.
№ 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам», від 14 січня 2015 р. №6 «Деякі питання надання освітньої
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» та від 11 жовтня 2016 р.
№710 «Про ефективне використання державних коштів», розпорядження
обласної державної адміністрації від 27 січня 2017 р. № 40-р «Про затвердження
заходів на 2017 рік щодо економії державних коштів і недопущення втрат
бюджету», з метою здійснення конкретних заходів щодо підвищення
результативності бюджетних видатків, пріоритетності їх планування,
відповідальності розпорядників бюджетних коштів за цільове та ефективне їх
використання:
1. Затвердити План заходів щодо збільшення надходжень до місцевих
бюджетів, економного й раціонального використання коштів та здійснення
видатків місцевих бюджетів у межах наявного фінансового ресурсу на 2017 рік
(далі - План заходів), що додається.
2.
Головним розпорядникам коштів районного бюджету, рекомендува
селищному, сільським головам, керівникам територіальних органів міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади:
1) забезпечити безумовне виконання Плану заходів;
2) про виконання заходів інформувати фінансове управління районної
державної адміністрації у визначені Планом заходів терміни, про виконання
Плану заходів в цілому - щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним
періодом, згідно з формою, що додається;
3) фінансовому управлінню районної державної адміністрації про
виконання Плану заходів інформувати районну державну адміністрацію
щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.
3.
Рекомендувати районній раді, виконкомам селищної, сільських рад
розробити та затвердити відповідні заходи, у тому числі заходи щодо
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3. Рекомендувати районній раді, виконкомам селищної, сільських рад
розробити та затвердити відповідні заходи, у тому числі заходи щодо
економного та раціонального використання бюджетних коштів на утримання
апаратів місцевих рад.
4. Головним розпорядникам коштів районного бюджету до 15 березня 2017
року надати фінансовому управлінню районної державної адміністрації
пропозиції щодо внесення змін до районного бюджету на 2017 рік з
урахуванням реалізації положень Плану заходів.
5. Продовжити роботу робочої групи з питань оптимізації мережі
бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів
району.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Романюка І.Т.

Голова районної державної
адміністрації

Р.Сенчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації

У (7. (73. / X № ,?/
План заходів
щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів, економного й раціонального використання коштів та
здійснення видатків місцевих бюджетів у межах наявного фінансового ресурсу на 2017 рік
№
ч/П
3/ 11
1
1

2

Зміст заходу
2
І. Щодо збільшення
Забезпечити повноту сплати до бюджетів усіх
рівнів
податків
і
зборів,
визначених
Податковим
та
Бюджетним
кодексами
України.
Не
допускати
застосування
платниками
податків схем ухилення від оподаткування та
схем мінімізації податкових зобов’язань
Здійснити
контрольні
заходи
щодо
дотримання чинного законодавства з питань
оплати праці, укладення трудових договорів та
активізувати роботу із легалізації тіньової
зайнятості у сфері господарської діяльності.
Проводити роботу з керівниками підприємств
щодо
недопущення
випадків
виплати
заробітної
плати
нижче
встановленого
законодавством
мінімального
рівня,
погашення ними заборгованості із заробітної
плати, недопущення її виплати без сплати
податку на доходи фізичних осіб та єдиного

Економічний
ефект
4
3
надходжень до місцевих ишд/кртік
Наповнення
Вижницька об’єднана
бюджетів усіх
Державна податкова
рівнів у
інспекція Головного
запланованому
управління фіскальної
обсязі та понад
служби в області,
очікувані показники
рекомендувати сільським,
селищній радам
Обсяг додаткових
Управління соціального
надходжень буде
захисту населення
визначено після
райдержадміністрації,
подання пропозицій
Вижницька об’єднана
місцевими радами
Державна податкова
та Вижницької
інспекція Головного
об’єднаної
управління фіскальної
Державної
служби в області,
податкової інспекції
рекомендувати сільським,
селищній радам
Відповідальні

Термін
виконання
5
У продовж
року

Упродовж
року

1

3

2
соціального внеску.
Іродовж ити роботу постійно діючих комісій 3
питань погашення заборгованості із заробітної
плати, забезпечення податкових та інших
бюджетних надходжень
Забезпечити облік земельних ділянок, що
підлягають оподаткуванню.
Постійно проводити оновлення грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського
призначення та населених пунктів.
Систематично контролювати укладання угод і
стан сплати орендної плати за землю
сільськогосподарського
призначення
та
населених пунктів.
Активізувати
процес
укладання
(переукладання)
договорів
оренди,
з
урахуванням вимог чинного законодавства та
збільшення мінімального розміру орендної
плати за земельні ділянки.
Розірвати договори оренди з фізичними та
юридичними
особами,
які
мають
заборгованість зі сплати орендної плати за
землю.
Забезпечити заходи впливу, в тому числі і
шляхом звернення до правоохоронних органів,
до фізичних і юридичних осіб, які в
порушення ст. 206 Земельного кодексу
України користуються земельними ділянками
безоплатно

2

4

3

Продовження додатка
5

-

Відділ Держгеокадастру у
Вижницькому районі,
Вижницька об’єднана
Державна податкова
інспекція Головного
управління фіскальної
служби в області,
рекомендувати сільським,
селищній радам

Обсяг додаткових
надходжень буде
визначено після
подання пропозицій
місцевими радами
та Вижницької
об’єднаної
Державної
податкової інспекції

У продовж
року

з
1
4

5

3
2
Рекомендувати сільським,
Не допускати надання необгрунтованих пільг
селищній, районній радам
зі сплати податків і зборів, що зараховуються
до відповідних місцевих бюджетів
Вижницька об’єднана
Забезпечити скорочення податкового боргу за
Державна податкова
податками
і
зборами,
недопущення
інспекція Головного
збільшення його розміру в майбутньому.
управління фіскальної
Постійно
вивчати
причини
виникнення
служби в області, відділ
податкового боргу. Виробити спільні заходи з
економічного розвитку
покращення фінансово-економічного стану
районної державної
суб’єктів
підприємницької
діяльності
і
адміністрації, рекомендувати
скорочення податкового боргу
селищній та сільським радам

Продовження додатка
5 — 1
4
У продовж
Забезпечення
року
наповнення
бюджету
У продовж
Обсяг додаткових
року
надходжень буде
визначено після
подання пропозицій
місцевими радами
та Вижницької
об’єднаної
Державної
податкової інспекції

6

Провести відповідну роботу щодо реєстрації
відокремлених підрозділів підприємств, які
здійснюють свою діяльність на території
Чернівецької області, і не зареєстровані як
платники податків у фіскальних органах
області

Вижницька об’єднана
Державна податкова
інспекція Головного
управління фіскальної
служби в області,
рекомендувати сільським,
селищній радам

Обсяг додаткових
надходжень буде
визначено після
подання пропозицій
місцевими радами
та Вижницької
об’єднаної
Державної
податкової інспекції

У продовж
року

7

Постійно проводити моніторинг результатів
господарської
діяльності
підприємств
комунальної форми власності.

Вижницька об’єднана
Державна податкова
інспекція Головного

Збільшення
надходжень до
місцевих бюджетів

Щ окварталу
до 15 числа
місяця,

Продовження додатка
наступного за
управління фіскальної
Стосовно збиткових підприємствах та тих, які
звітним
служби в області,
допускають
податковий
борг,
негайно
кварталом
рекомендувати районній,
вживати відповідних заходів реагування.
Забезпечити ефективне управління об’єктами, селищній та сільським радам
які належать до комунальної власності
територіальних
громад,
та
в
межах
законодавства
використовувати
як засіб
збільшення надходжень до місцевих бюджетів
від
орендної
майно
----------- -------------------_------------------------- ■------- ------- ------------------в
^
Щ и
и ^ п д п и і плати
ШШЯ- Х». за комунальне
видатків місцевих бюджетів
II. Щодо економного й раціонального використання коштів та здійснення
Упродовж
Ефективне,
Головні розпорядники
Здійснювати заповнення вакантних посад,
року
раціональне та
коштів районного,
встановлення і нарахування працівникам
економне
рекомендувати сільським,
бюджетних установ виплат стимулюючого
управління
селищній радам
характеру, надбавок і доплат у граничних
бюджетними
розмірах лише за умови забезпечення у
коштами місцевих
повному обсязі усіх обов’язкових виплат із
бюджетів
заробітної плати та виключно у межах
затвердженого фонду оплати праці головного
розпорядника коштів на 2017 рік ____________
Упродовж
Економне
Головні розпорядники
Не допускати прийняття власних рішень щодо
року
управління
збільшення
чисельності
працівників коштів районного бюджету,
бюджетними
рекомендувати сільським,
бюджетних установ, що фінансуються
коштами місцевих
селищній радам
місцевих
бюджетів (крім
введення
бюджетів
межах одного типу закладів та голо
розпорядника
бюджетних
коштів
і

---- -------------------

5

1

2
які надаються бюджетними установами)

3

Забезпечити
виконання
розпорядження
обласної державної адміністрації від 04 липня
2016 р. № 437-р «Про приведення ліжкового
фонду
стаціонарів
підпорядкованих
комунальних закладів охорони здоров’я у
відповідність до затверджених нормативів».
Розробити концепцію реформування закладів
охорони
здоров’я в умовах створення
госпітальних округів
Не утворювати нові бюджетні установи та
комунальні
підприємства
(за
винятком
утворення нових установ шляхом об’єднання
діючих. їх реорганізації або перейменування)
Розробити та затвердити розпорядженням
районної державної адміністрацій критерії
визначення
розміру
посадового
окладу
керівника
підприємства, заснованого
на
комунальній власності, а також умови та
розміри
їх
преміювання,
виходячи
з
фінансових
показників
підприємства
та
середньооблікової чисельності працівників
відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 19 травня 1999 р. №859 «Про
умови і розміри оплати праці керівників
підприємств,
заснованих
на
державній,
комунальній
власності,
та
об'єднань
державних підприємств» (зі змінами та

4

5

Продовження додатка
5

3

4

Відділ охорони здоров’я
районної державної
адміністрації

Остаточний обсяг
буде визначено після
надання пропозицій
головними
розпорядниками
коштів

До 01.03.2017

Головні розпорядники
коштів районного бюджету,
рекомендувати сільським,
селищній радам
відділ економічного
розвитку, соціального
захисту населення районної
державної адміністрації,
рекомендувати органам
місцевого самоврядування

Економія
бюджетних коштів

У продовж
року

У порядкування
умов оплати праці
керівників
комунальних
підприємств

До 01.03.2017

1

2
доповненнями).
Рекомендувати
органам
місцевого самоврядування у тримісячний
термін внести відповідні зміни до укладених
контрактів

6

П осилити
контроль
за
економним,
ефективним та цільовим
використанням
бю джетних коштів, забезпечити проведення
розрахунків виключно за фактично поставлені
товари, виконані роботи і надані послуги, не
допускаю чи
утворення
дебіторської
заборгованості. Під час укладання договорів
(контрактів) щодо закупівлі товарів, робіт і
послуг за бюджетні кошти передбачати
обов’язкове застосування штрафних санкцій за
невиконання або несвоєчасне виконання
зобов’язань,
визначених
договорами
(контрактами)

7

Підготовку проектів нових комплексних та
регіональних програм або внесення змін до
затверджених
цільових
програм,
що
потребують додаткового фінансування з
місцевих бюджетів, проводити лише за умови
забезпечення потреби місцевого бюджету в
асигнуваннях на захищені статті видатків

4

3

Продовження додатка
1
1 ------------ і

-

Управління Державної
казначейської служби
України у Вижницькому
районі, головні розпорядники
коштів районного бюджету,
рекомендувати сільським,
селищній радам

Територіальні органи
міністерств та інших
центральних органів
виконавчої влади в районі,
головні розпорядники коштів
районного бюджету,
рекомендувати районній,
сільським, селищній радам

Ефективне та
економне
управління
бюджетними
коштами

Ефективне
управління
бюджетними
коштами

Упродовж
року

Упродовж
року

1
8

2
Розробити
та
затвердити
для
кожної
бюджетної
установи
План
заходів
з
енергозбереження, включаючи заходи щодо
економного споживання енергоносіїв.
Роботи із переведення котелень бюджетних
установ
на
автономні
види
опалення
здійснювати після отримання погодження
управління
житлово-комунального
господарства обласної державної адміністрації

Вжити відповідних заходів з погашення
кредиторської
та
зменшення
обсягу
дебіторської заборгованості (не менше ніж на
70%), які виникли станом на 01 січня 2017
року. Здійснити аналіз причин виникнення
кредиторської та дебіторської заборгованості,
а
також
установити
персональну
відповідальність
керівників
бюджетних
установ за збільшення обсягу заборгованості,
у першу чергу простроченої
10 Припинити використання бюджетних коштів
для
проведення
заходів
з
відзначення
пам’ятних та історичних дат, професійних
свят,
ювілеїв
підприємств,
установ
та
організацій, а також ювілеїв і вшанування
пам’яті видатних осіб та інших подій (крім
заходів, визначених Указами Президента
Укоаїни.
Постановами
Верховної
Ради

9

7

3
Відділ містобудування,
архітектури житловокомунального господарства
та розвитку інфраструктури
районної державної
адміністрації, головні
розпорядники коштів
районного бюджету,
рекомендувати сільським,
селищній радам

Продовження додатка
5
4
До 20.03.2017
Ефективне та
та щодо
економне
виконання
управління
Плану заходів
бюджетними
упродовж
коштами
року

Головні розпорядники
коштів районного бюджету,
рекомендувати сільським,
селищній радам

Скорочення обсягу
заборгованості

До 01.04.2017

Головні розпорядники
коштів районного бюджету,
рекомендувати сільським,
селищній радам

Ефективне та
економне управління
бюджетними
коштами

У продовж
року

8
1

11

12

2

3

4

і іродізвження додатка
5

України, пов’язаних з відзначенням Дня
Конституції
України,
Дня
незалежності
України, Дня Перемоги, Дня пам’яті жертв
голодоморів, Дня Соборності України, Дня
Гідності та Свободи, Дня захисника України,
Дня пам’яті жертв політичних репресій, інших
загальнодержавних та регіональних заходів,
визначених
окремими
розпорядженнями
обласної державної адміністрації), друкування
продукції, не пов’язаної з виконанням завдань
і функцій органів державної влади та інших
державних органів
Не здійснювати витрати на проведення
Головні розпорядники
Ефективне та
виставок,
ярмарків,
з ’їздів, симпозіумів, коштів районного бюджету, економне управління
конгресів, конференцій та конкурсів за
рекомендувати сільським,
бюджетними
рахунок коштів загального фонду місцевих
селищній радам
коштами
бюджетів (крім заходів, визначених окремими
розпорядженнями
обласної
державної
адміністрації).
Забезпечити проведення зазначених заходів за
рахунок внесків їх учасників, спонсорів,
коштів
спеціального
фонду
кошторису
бюджетних установ, які беруть у них участь,
та
інших
джерел,
не
заборонених
законодавством
Забезпечити
дотримання
кожним
Відділ економічного
Контроль за
розпорядником коштів місцевого бюджету розвитку і торгівлі районної
ефективним
принципів здійснення публічних закупівель,
державної адміністрації,
використанням
передбачених Законом України «Про публічні головні розпорядники коштів

У продовж
року

Упродовж
року

1

2
закупівлі», та використання ними електронної
системи
закупівель
з
метою
відбору
постачальника товару (товарів), надавача
послуги (послуг), за умови, що вартість
предмета закупівлі товару, послуги перевищує
50 тисяч гривень, виконавця робіт за умови,
що вартість робіт перевищує 200 тисяч
гривень

Керівник апарату
районної державної адміністрації

9

З

4

районного бюджету,
рекомендувати районній,
селищним та сільським
радам

------------------------

Продовження додатка
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М.Фуштей

