від 13 лютого 2013 року

№ 46-р

Про затвердження районних заходів
на 2013 рік щодо забезпечення
виконання затверджених показників
по доходах та отримання додаткових
надходжень до місцевих бюджетів
району
На виконання рішення Кабінету Міністрів України від 19 грудня
2012 року (протокол № 97), розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 29 січня 2013 року № 44-р та з метою реалізації у 2013 році
основних завдань обласної програми «Центральний регіон-2015»:
1. Затвердити районні заходи на 2013 рік щодо забезпечення виконання
затверджених показників по доходах та отримання додаткових надходжень до
місцевих бюджетів району (далі – Заходи) (додаються).
2. Зобов’язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації,
голів сільських, селищних рад забезпечити неухильне виконання Заходів та
інформувати фінансове управління райдержадміністрації про стан їх виконання
до 05 квітня, 05 липня, 05 жовтня 2013 року та до 05 січня 2014 року.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації про стан виконання
Заходів інформувати департамент фінансів обласної державної адміністрації до
12 квітня, 12 липня, 15 жовтня 2013 року та до 15 січня 2014 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Данилюка Г.С.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
13 лютого 2013 № 46-р

РАЙОННІ ЗАХОДИ
на 2013 рік щодо забезпечення виконання затверджених показників по доходах
та отримання додаткових надходжень до місцевих бюджетів району
№
з/п
1
1.

2.

3.

4.

Зміст заходів
2
Забезпечити виконання
затверджених показників
бюджету в розрізі бюджетів
району та пошук додаткових
резервів
Поліпшити стан роботи з
мобілізації податку на доходи
фізичних осіб та забезпечити
відповідність темпів зростання
надходжень податку на доходи
фізичних осіб зокрема темпами
росту фонду оплати праці та
середньомісячної заробітної
плати
Підвищити результативність
заходів з виявлення та
приведення у відповідність з
вимогами чинного законодавства
випадків ухилення платників від
оподаткування (виплата
заробітної плати «в конвертах»,
«тіньова» зайнятість населення,
виплата заробітної плати у
розмірах менше визначеного
мінімального розміру, виплата
заробітної плати працівникам без
перерахування податку на
доходи фізичних осіб)
Не допускати заборгованість із
виплати заробітної плати по
підприємствах реального сектору
економіки

Термін
виконання
3
Щомісячно
протягом року

Протягом року

Виконавці
4
Голованівське відділення
Гайворонської
МДПІ, фінансове управління
райдержадміністрації, сільські
та селищні ради
Голованівське відділення
Гайворонської МДПІ,
управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Протягом року

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації,
сільські та селищні ради

Протягом року

Управління економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації,
сільські та селищні ради

2
1
5.

6.

7.

8.

9.

10.

2
Встановити дієвий контроль за
повнотою сплати
сільськогосподарськими
товаровиробниками податку на
доходи фізичних осіб із
виплачених громадянами сум
орендної плати за орендовані
земельні частки (паї)
Встановити контроль за
повнотою надходжень до
місцевих бюджетів району
місцевих податків і зборів, а саме
збору за паркування
транспортних засобів
Організувати проведення
роз’яснювальної роботи з
платниками щодо необхідності
своєчасної сплати розрахованих
обсягів Міністерством фінансів
України до місцевих бюджетів
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
Продовжити роботу щодо
перегляду раніше укладених
договорів на оренду земельних
ділянок сільськогосподарського
(рілля) і
несільськогосподарського
призначення з метою досягнення
ставки орендної плати не менше
3% від нормативної грошової
оцінки землі
Вжити заходи щодо своєчасного
перегляду нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів
відповідно до статті 18 Закону
України «Про оцінку земель»
Вживати заходів щодо
застосування статті 141
Земельного кодексу України в
частині припинення права
користування земельної ділянки
не за цільовим призначенням та
систематичної несплати
земельного податку або орендної
плати за земельні ділянки
державної або комунальної
власності та подальшої їх
передачі платоспроможним
суб’єктам господарювання

3
ІІІ та IV
квартали
поточного року

4
Голованівське відділення
Гайворонської МДПІ,
сільські та селищні ради

Протягом року

Сільські та селищні ради

Роз’яснювальна Голованівське відділення
Гайворонської МДПІ
робота –
до 01 липня
2013 року;
сплата –
протягом року
До 01 червня
2013 року

Відділ Держземагентства у
Голованівському районі,
сільські та селищні ради

Протягом року

Відділ Держземагентства у
Голованівському районі,
сільські та селищні ради

Протягом року

Відділ Держземагентства у
Голованівському районі,
сільські та селищні ради

3
1
11.

12.

13.

14.

15.

2
Забезпечити ефективне
використання майна, що
перебуває у власності
територіальних громад ,
передачу його в оренду на
конкурсних засадах і за
ринковими ставками та
встановити контроль за
надходженням орендної плати
до місцевих бюджетів
Забезпечити укладання угод
щодо сплати пайових внесків
замовниками у створення
інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури
населених пунктів відповідно
до Закону України «Про
регулювання містобудівної
діяльності» та встановити
контроль за повнотою
надходження цих котів до
бюджетів розвитку місцевих
бюджетів
Вжити заходи щодо
забезпечення перевиконання
доведених на 2013 рік обсягів
надходжень до державного
бюджету податку на прибуток
підприємств та акцизного
податку, недопущення
збільшення порівняно з
початком 2013 року надмірно
сплачених обсягів зазначених
податків з метою отримання за
підсумками 2013 року
додаткових фінансових
ресурсів для місцевих
бюджетів району відповідно
до постанови Кабінету Міністрів
Україня від 10 серпня 2011 року
№ 860
Розробити комплекс заходів,
спрямованих на скорочення
податкового боргу по платежах
до місцевих бюджетів у
2013 році
Активізувати претензійнопозовну роботу з ліквідації
заборгованості зі сплати податків
та зборів

3
Протягом року

4
Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
сільські та селищні ради

Протягом року

Сільські та селищні ради

Протягом року

Голованівське відділення
Гайворонської МДПІ

До 01 квітня
2013 року

Голованівське відділення
Гайворонської МДПІ

Протягом року

Голованівське відділення
Гайворонської МДПІ

4
1
16.

17.

2
Заслуховувати керівників
підприємств, які мають
податкову заборгованість та
низьке податкове навантаження,
на засіданнях комісій з питань
забезпечення своєчасності і
повноти сплати податків
Не допускати необґрунтованого
надання пільг по податках і
зборах, що зараховуються до
місцевих бюджетів, здійснювати
моніторинг використання
вивільнених коштів внаслідок
надання пільг та у разі
необхідності приймати рішення
щодо перегляду відповідних
рішень

3
Щомісячно

Протягом року

4
Управління економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури районної
державної адміністрації
Сектор регіонального розвитку,
містобудування та архітектури
райдержадміністрації,
сільські та селищні ради

_________________________

