УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 1 » квітня 2011 року

№ 246-р
смт Голованівськ

Про затвердження заходів щодо
збільшення надходжень до місцевих
бюджетів
та
економного
і
раціонального використання коштів
На виконання доручення заступника голови Кіровоградської обласної адміністрації від
24 березня 2011 року № 27-92/5:
1. Затвердити план заходів щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів
відповідно до показників економічного розвитку відповідної території та економного і
раціонального використання коштів, здійснення видатків місцевих бюджетів у межах
наявного фінансового ресурсу (додається).
2. Зобов’язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, сільських та
селищних голів щодо неухильного виконання Заходів та інформувати фінансове управління
райдержадміністрації про стан їх виконання до 1 липня 2011 року та до 5 січня 2012 року.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови
районної державної адміністрації Ярового О.В.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 1 » квітня 2011 року № 246-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів та економного
і раціонального використання коштів
№
п/п
1
1.

Завдання

Заходи

2
Збільшення
надходжень до
місцевих
бюджетів

3
Забезпечити контроль за виплатою
суб’єктами
господарювання
заробітної плати на рівні не нижче
встановленого розміру заробітної
плати
Проведення контролю за повнотою
надходження місцевих податків і
зборів відповідно до Податкового
кодексу України
Переглянути
договори
оренди
земельних
ділянок
у
частині
збільшення ставок орендної плати до
розміру не менше 3 % від
нормативної грошової оцінки земель

Відповідальні
виконавці
4
Голованівське
відділення
Гайворонської МДПІ

Термін
виконання
5
Протягом
року

Органи місцевого
самоврядування,
Голованівське
відділення
Гайворонської МДПІ
Управління
агропромислового
розвитку районної
державної
адміністрації, органи
місцевого
самоврядування
Голованівське
відділення
Гайворонської МДПІ

Протягом
року

Забезпечити контроль за повнотою
сплати
сільськогосподарськими
товаровиробниками
податку
на
доходи фізичних осіб із виплачених
громадянами сум орендної плати за
паї
Провести інвентаризацію земель,
Голованівське
які використовуються суб’єктами
відділення
господарювання усіх форм власності, Гайворонської МДПІ,
наявність відповідних угод оренди відділ Держкомзему у
Голованівському
землі для виявлення розбіжностей між
районі
землями, що використовуються та
оподатковуються
Забезпечити ефективне використання Відділ Держкомзему
залишків коштів від відшкодування
у Голованівському
районі, органи
втрат
сільськогосподарського
та
місцевого
лісогосподарського виробництва
самоврядування,
фінансове управління
райдержадміністрації

І півріччя

Протягом
року

І півріччя

Протягом
року

2
1

2.

2

Економне та
раціональне
використання
коштів та
здійснення
видатків
місцевих
бюджетів у
межах наявного
фінансового
ресурсу

3
4
Голованівське
Забезпечити скорочення податкового
відділення
боргу по платежах до місцевого
бюджету не менше як на 10 % Гайворонської МДПІ
порівняно з податковим боргом
станом на 1 січня 2011 року
Управління
Заслухати керівників підприємств, які
економіки
мають податкову заборгованість, на
засіданні
комісій
з
питань райдержадміністрації
забезпечення своєчасності і повноти
сплати податків
Не
допускати
необґрунтованого Фінансове управління
надання
додаткових
пільг
по райдержадміністрації
платежах і зборах органами місцевого
самоврядування
Головні
Активізувати роботу в частині
розпорядники
збільшення
власних
надходжень
бюджетних установ та спрямування районного бюджету,
органи місцевого
цих коштів на заходи, здійснення яких
самоврядування
необхідне для виконання основних
функцій цих установ
Головні
Проведення
функціональної
розпорядники
інвентаризації мережі бюджетних
бюджетних коштів
закладів з метою оптимізації їх
потужностей відповідно до потреб
населення, оновлення матеріальної
бази цих закладів, приведення
штатної чисельності установ
і
організацій
у
відповідність
з
наявними можливостями бюджету
Керівники
Недопущення
росту
чисельності
працівників
бюджетних установ, бюджетних установ,
передбачення
скорочення
органи місцевого
адміністративно - управлінського
самоврядування
персоналу установ, що утримуються
за рахунок коштів місцевих бюджетів
Органи місцевого
Забезпечення
жорсткої
економії
самоврядування
бюджетних коштів щодо здійснення
матеріально-технічного забезпечення
діяльності
органів
місцевого
самоврядування
Управління
Забезпечення жорсткого контролю за
Державного
проведенням ремонтних робіт та
казначейства у
реконструкції приміщень, у яких
Голованіському
розташовані органи влади (крім
районі
випадків,
пов’язаних
із
надзвичайними
ситуаціями),
та
придбанням автотранспорту, меблів,
мобільних телефонів тощо за рахунок
коштів загального фонду місцевих
бюджетів

5
Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року
Протягом
року

Постійно

2011 рік

Постійно

2011 рік

3
1

3.

2

3

Передбачення у повному обсязі
потреби в асигнуваннях на оплату праці
працівників
бюджетних
установ
відповідно до встановлених чинним
законодавством умов оплати праці та
на
проведення
розрахунків
за
енергоносії і комунальні послуги,
що
споживаються
бюджетними
установами
Забезпечення
жорсткого
режиму
економії у використанні енергоносіїв,
здійснення
заходів
з
енергозбереження,
впровадження
енергоефективних
та
енергозберігаючих
технологій,
дотримання дисципліни розрахунків
за спожиті енергоносії та комунальні
послуги
Спрямування власних надходжень
бюджетних установ у першу чергу на
заходи, здійснення яких необхідне
для виконання основних функцій, на
захищені видатки і які не забезпечені
коштами
загального
фонду
кошторису
Підвищення
Проведення
головними
ефективності
розпорядниками бюджетних коштів
управління
постійного моніторингу результатів
коштами
виконання
функціональних
місцевих
повноважень та місцевих програм з
бюджетів та
метою
прийняття
управлінських
посилення
рішень,
посилення
фінансового
контролю і
контролю за дотриманням бюджетного
відповідальності законодавства
на
усіх
стадіях
за дотримання бюджетного процесу
бюджетного
Удосконалення системи внутрішнього
законодавства контролю
та
посилення
відповідальності
за
витрачанням
бюджетних
коштів
головними
розпорядниками та розпорядниками
бюджетних коштів нижчого рівня
Забезпечення
дотримання
законодавства про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти, у
тому числі в обов’язковому порядку
під час визначення переможців торгів
дотримуватись
вимог
щодо
відповідності ціни предмета закупівлі,
запропонованої учасниками торгів,
сердньостатистстичній
ціні,
яка

4
Фінансове
управління
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

5
Постійно

Управління
економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
фінансове управління
райдержадміністрації,
головні розпорядники
бюджетних коштів
Головні
розпорядники
бюджетних коштів

Постійно

Постійно

Головні
розпорядники
бюджетних коштів

Постійно

Головні
розпорядники
бюджетних коштів

Постійно

Головні
розпорядники
бюджетних коштів

Постійно

4
1

2

3
сформувалась на території району на
момент
здійснення
закупівлі
відповідних товарів, робіт, послуг
Посилення контролю за проведенням
тендерних процедур бюджетними
установами, досягнення максимальної
економії бюджетних коштів під час
проведення тендерних процедур.
Постійне здійснення моніторингу
цінової політики по закупівлі товарів,
робіт, послуг

4

5

Головні
розпорядники
бюджетних коштів

Постійно

______________________________

