
чугу1вськА РАйоннА двРжАвнА Адм|н1стРАц1я
хАРк|всько[ оБлАст|

РозпоРядя{шння

9уц1в ш ./1-

|1ро заходи щодо викона|!ня
м!сцевих бподэпсет!в району
в 2013 роц[

}{а викоттання статт| 78 Бтод;кетного кодексу }кра!ни, статей 6, з9 3акону
!кра|ни к|{ро м1сцев1 дер>кавн| адм1н|страц||>, р|тшення )(арк|всько] обласно|
рд4 в|д 20 грудня 20|2 року ш 589-у1 <[-{ро обласний бтоджет |1а

20|з р!ю>:
1.3атвердити заходи щодо виконання м|сцевих бтод>кет1в району в

20\з роц| (додатоться).
2. 1{ер1вникам управл1нь, в1дд|л|в та |нц:их сщуктурних п1дрозд|л!в

районно| дер)кавно| адм|н|сщац||:
2.1 . 3абезпечити виконання затвердя{ених пок€шник|в бтод>кет1в.

2.2.|нформувати районну дер)кавну адм|н|страц|то про х|д виконання
районного та м1сцевих бтод:кет|в району через ф|нансове управл|ння районно|
дер)кавно] адм|н1страц1] щокварт€ш1у до 15 числа м|сяця, наступного за
зв|тним пер|одом.

3.Рекомендувати с|льським' селищним головам:
3. 1 . Розр обити аналог1чн| заходи та надати |х до ф|нансового управл1ння

районно| дерх{авно| адм|н|страц|| до 15 кв|тня 20\з року.
3.2. 1нформувати районну дер}кавну адм|н|страц|то про х|д виконанЁя

м|сцевих бтодхсет|в району через ф|нансове управл1ння районно| дер>кавно|
адм|н|страц1| щокварталу до 15 числа м|сяця, наступного за зв1тним пер1одом.

4. Ф|нансовому управл!ннто районно| дерх{авно| адм|н|сщац||
(Бурейко т.м.) про виконання заход!в |нформувати голову районно? дер>кавно|
адм|н|страц1| нерез сектор контролю аларату районно| дерх{авно| адм|н|страц1|
до 25 кв|тня, 25 липня' 25 х<овтня 2013 року, до 24 с|чня 2014 року.

5. 1{онтроль 3а виконанням розпоряд)кення за]ти\лак) за собото.

| олова районно! дерясавно|
адм1н!страц1[ в.в. лоБоичв,нко



зАтввРджвно

Розпорядя{ення голови
районно| дерх{авно] адм!н1страц1|'//2*гицу/ау}2уцх" п-

-

3Аходи
щодо викона1|ня пп1сцевих бподэпсет1в району в 2013 Роц!

]юлъ
з|л 3м1ст заходу Биконавц|

1ерм|н
виконання та

надання
|нформац|]

1 2 -) 4

1. 3абезпечити виконання
показник|в доходно| частин|1
м|сцевих бтод>кет|в на 2013 р|к,
затверд)кених органом
м|сцевого самоврядування на
в|дпов|дн1й територ||

[олова районно|
державно| адм|н|страц||,
с|льсь5|, селищн1 голови

|{ротягом
20|з року

2. |[роводити щоденний
мон|торинг виконання
встановлених завдань щодо
моб|л1зац|] доход|в до м|сцевих
бтодх<ет1в

[олова районно1
дер}кавно| адм|н|страц!|,
с|льськ|, селищн| голови

|1ротягом
201з року

1
_). Ана-гл|зувати тенденц|| щодо

наповнення доходно] частиъ\и
м|сцевих бтоджет|в та
ви1шукувати додатков| д>керела
!{адход)кень

[олова районно|
дерх{авно| адм|н|страц||,
с1льськ|, селищн| голови

|1ротягом
201.з року

4. |{роводити мон|торинг
пога1шення п|дприемствами'

установами та орган|зац\ями
податкового боргу до м|сцевих
бтодкет|в, результати якого

ро3глядати на зас|даннях
ком|с|й щодо свосчасно] сплати
податк!в та ефективного
використання бтод>кетних
котпт1в

[олова районно1
дер)кавно| адм|н|страц||,
с|льськ|, селищн1 голови

|{ротягом
201.з року

5. Актив|зувати претенз|йно-
по3овну роботу з л|кв|дац||
заборгованост| з| сплати

[олова районно|
дер>т{авно| адм|н|страц||,
с|льськ|, селищн| голови

|{ротягом
201,з року



2 -) 4

податк|в та збор1в р€вом з органами
дер}кавно| податково|
слРкби

6. Б>кити орган|зац|йних заход1в
по проведенн1о |нвентаризац|]
землекористуван|в на територ||

району.
Фрган|зувати проведенн'{

|нвентаризац|| земель запасу'

резерву та земель водного

фонду.
|[рискорити проведення

грошлово| оц|нки земель
с!льськогосподарського та
нес|льського сподарського
призначеннявмех{ах |за
ме}ками населених пункт|в

[олова районно|
дерх{авно| адм|н|страц1|
та с!льськ!, селищн!
голови р€вом з

управл|нням дерх{авного
земельного агентства у
9угу|вському район1

|[ротягом
201,з року

7. |{осилити робоц щодо
попередх{ення та виявлення
пору1шень земельного
3аконодавства у сфер1
земельних в|дносин

[оловЁ районно|
державно| адм|н!страц||
та с|льськ|, селищн|
голови р'вом 3

управл|нн'тм дер)кавного
земельного агентства у
9угу|вському район|

|{ротягом
201,з року

8. |{ереглянути ставки та строки
с11лати орендно| плати за
земельн| д1лянки
с|льськогосподарського
призначення, водного фо"ду з

урахуванням
|ндексац||

коеф|ц|енту
нормативно|

1ндекоу

гротшово| оц!нки земель'

ро3рахованого виходячи |з

середньор|иного
|нфляц||.

Рекомендувати
землекористувачам
встановл1овати плату за оренду
земельних д|лянок
с|льськогосподарського
при3начення' земельних часток
(па|в) у розм|р| не мен11|е

4 в|дсотк|в визначено|
в|дпов|дно до законодавства

[олова районно|
дерх{авно| адм!н|страц||
та с|льськ|, селищн|
голови р€вом з органами
державно| податково]
служби, з управл!нням
дерх(авного 3емельного
агентства у
9угу|вському район|

.{о 1 липня
201.з року



вартост| земельно| д|лянки,
земельно] частки (пато) та
поступово зб1льтпувати ц}о
п.]1ату з€ш1е)кно в|д результат1в
господарсько| д|яльност1 та
ф|нансово-економ1чного стану

заходи щодо
додержання норм 3аконодавства
суб'сктами господар1овання
стосовно своечасного та
повного проведення розрахунк|в
з власниками 3емельних д1лянок
с|льського сподарського
призначення, земельних часток
(па!в), майна та майнових
часток (па?в).

3абезпечити
утримання та перерахування до
бтодэкету податку на доходи
ф|зинних ос|б - власник1в
нерухомого майна та земельних
д1лянок, що отримутоть орендну

[олова районно|
державно| адм1н!страц||,
с|льськ|, селищн| голови
р€вом з управл|нням
ащопромислового
розвитку районно!
державно? адм1н1страц1|

|{ротягом
20!з року

сплат1 податку на доходи
ф1зинних ос1б 1з зароб|тно|
плати та 1нтших доход|в,
виплачених у натуральн1й
форм1, та вжити д1евих заход1в

-|1|кв|дув ати забор.'"'"ББ .''

щодо
перерахування
одночасно з
розрахунк|в
форм1.

забезпечення
податку

проведенням
у натуральн1й

|{ровести роботу по
недопущеннто факт1в <<т1ньово]
зайнятост|>, забезпечити
створення нових робоних м1сць
та не допускати випадк|в
пору1пе1{ь законодавства про
оплату прац1.

€творити умови щодо
забезпечення виплати

р€вом з управл!нням
прац| та соц1ального
захисту населення
районно| державно?
адм1н|сщац1|, в|дд|лом
|нфраструктури

районно| дерэкавно?
адм1н|страц1|,

управл1нням
агропромислового

розвитку районно?
державно| адм1н1страц1|,

{ерх<авно}о податково}о
слуэкбото у 9угу!вському
район|

€|льськ1, селищн1 .'''й |{ротягом
201з року
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плати на р|вн1 не ни)1{че' н|х<

встано вл ений з аконодав ством

11 3абезпечити
заборгованост|

пога1пення
з виплати

зароб|тно| плати на
п|дприемствах, орган|зац1ях та
установах району нез€ш|ежно в!д
!х ф'р* власцост1 з
перерахуванням податку на
доходи ф!зииних ос|б до
м|сцевих бтодх<ет|в та не
допускати несвоечасно] виплати
в под€ш1ь1пому

€|льськ|, селищн| голови

р€шом з управл|нням
прац| та соц|ального
3ахисту населення

районно| дер>кавно|
адм|н|страц|], в1дд1лом
|нфраструктури

районно| дер>кавно|
адм|н|страц1|,

управл|нням
ащопромислового
розвитку районно|
державно| адм1н!страц!!

|{ротягом
201,з року

\2. 3абезпечити в повному обсяз|
надход}кення до бтод>кету плати
за користування надрами

[олова районно|
дерх{авно| адм|н|страц||

р€вом 1з органами
дер)кавно| податково|
слух<би

|1ротягом
20|з року

13. 3абезпечити в
надход}(ення до
за спец1альне
л|сових ресурс|в

повному обсяз|
бтод>кету збору

використання

[олова районно|
дер)кавно| адм1н|страц||

р€вом 1з органами
дер)кавно| податково|
слу>кби, )(арк|вським
обласним управл|нням
л1сового та
мисливського
господарства та

!|{ 9угусво _
Бабчанським л|сгоспом,
!|{ Бовнанським
л1сгоспом,

[{ 3м|свським
л|сгоспом,
,[{ }{овтневим
л|сгоспом

|[ротягом
20|з року

14. €п|льно з бторо техн|чно]
1нвентаризац|] провести роботу

€|льськ|, селищн1 голови
разом з органами

{о 1 кв|тня
201з року
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щодо визначення об'ект|в
х<итлово] нерухомост| та 6ази
оподаткування' 3 яких буд"
обчислтоватись з 1 липня
20\з року податок на нерухоме
майно, в|дм|нне в|д земельно|
д1лянки та надати прогнозн|
пок€}зники ф|нансовому
управл1ннто

дер)кавно1 податково1
слут<би

15. Бясити заходи по пога1пенн1о
заборгованост| орендар|в та
зб|льтшеннго надход)кень в1д

плати 3а оренду майна, що
н€|_пе)кить до сп|льно| власност1
територ|альних щомад с|л,
селищ району

Б|дд|ли охорони
здоров'я районно|
дер)кавно| адм|н|страц1|,
осв|ти районно|
дерт{авно| адм|н]страц||,
культури | туризму
районно| дер>кавно|
адм|н|страц||,
комунААльна установа по
забезпеченн1о д|яльност1
з утриманнята
обслуговування майна
сп|льно] власност|
територ|€!"л1ьних щомад
9угу|вського району,
тако)к |ншл| управл|ння,
в1дд1ли та структурн|
п|дрозд|ли районно|
дерх{авно| адм!н|страц1|,
як| надатоть в оренду
майно

|[ротягом
201з року

\6. 3абезпечити надход)кення
котпт|в в1д в|дшлкодування втрат
с|льськогосподарського та
л|согосподарського
виробництва в повному обсяз1
та використання !х на освосння
земель
с 1льськогосподарських
л!согосподарських

для
1

потреб,
пол|птпення в|дпов|дних уг|дь,
охорону земель в1дпов1дно до
розроблених прощам та
проект1в землеустро}о' а також
на проведення !нвентаризац!]

€|льськ|, селищн! голови
з управл|нням
дер}кавного земельного
агентства у
{уфвському район|,
управл1нням
ащопромислового
розвитку районно|
дер)кавно] адм!н|страц|?

|{ротягом
201лз року



6

1 2 -) 4
3емель' проведення нормативнот
гро1шовот оц|нки земл|,

розмежування 3емель дер)|(авнот
та комунальнот власност|

17. 3абезпечити наповнення та
ц|льове використання фо"ду
охорони навколи1пнього
природного середовища

€|льськ1, селищн| голови

р.вом з в|дд|лом
х{итло во - комун €ш|ьно го
господарства та
буд|вництва районно|
дер)1(авно] адм|н1страц||

1!ом1сяця
|{ротягом
20|3 року

18. (лрияти з€ш1ученнк) котшт|в
пайово] унаст| у розвитку
1нфраструктури населених
пункт|в, ощиманих в|дпов|дно
до ст. 40 3акону !кра|ни <|[ро

регул}овання м|стобуд1вно|
д|яльност|>>, до бтодтсету

розвитку м|сцевих бтодх<ет|в.
Бишлукувати додатков1

надход)кення до ц|льових
фонд1в, утворених органами
м|сцевого самоврядування,
зг|дно з чинним законодавством

€|льськ|, селищн| голови |[ротягом
20|з року

19. 3абезпечити виконання
доход|в заг€|-пьного ф'"ду
дер)кавного бтодэкету, 34

рахунок яких зд|йснтоеться
в|драхуван|{я дотац||
вир|внтовання

[ертсавна податкова
слу:кба у {угу|вському
район|

|{ротягом
2013 року

20. |{ровести роботу по
визначенн1о земель
нес|льськогосподарського
призначення за мех{ами
населених пункт|в,
повнова)кення щодо
розпорядя{ення якими
покладено на районну дер}кавну
адм!н!страц|то, для под€ш1ь1шого

продая{у !' та 3арахування
кошлт|в в|д прода)ку таких
земельних д|лянок до бтодх<ету

районт

Б|дд!л управл|ння
дер)|(авного земельного
агентства у
{угу?вському район|

|{ротягом
20\з року

2\ Бэкити заходи щодо Б|дд|ли охорони |[ри



1 2 _) 4

безумовного виконання вимог
статт| 77 Бгодх<етного кодексу
9кра|ни у частин| врахування в
г1ер1шочерговому порядку
потреби в ко1птах:

на оплату прац| прац!вник|в
бтод>кетних установ в|дпов1дно
до встановлених чинним
законодавством умов оплати
прац1 та розм|ру м!н|мально!
зароб|тно| плати;

на проведення ро3рахунк]в за
електричну та теплову енерг|то,
водопостачання'
водов!дведення' природний газ,
послуги зв'язку, як|
спо)кива}оться бтодх<етними

установами

здоров'я районно1
деря{авно? адм1н|страц1|,
осв|ти районно|
дер)|(авно] адм|н|страц||,
культури 1 туризму
районно| дер>кавно|
адм|н|страц|?, у справах
молод| та спорту
районно| дер>кавно|
адм|н|страц||,

управл|ння прац| та
соц|ального захисту
населення районно|
дерт{авно] адм|н1страц||,
т{угу|вський районний
ценщ соц|альних слух<б

для с|м'|, д|тей та
молод8 с|льськ| та
селищн! голови

затверд)кенн
| м|сцевих
бтодхсет1в та
протягом
20\з року

22. 3д!йснтовати фактинн| видатки
на зароб|тну плату' вкл}оча}очи
видатки на прем|] та |нтц| види
винагород' матер1€!'льну

допомогу ли1ше в ме}ках фонду
зароб1тно| плати, затвердх{еного
в ко1пторисах ! планах
використання
котшт|в.

бтод>кетних

3а наявност| прострочено|
кредиторсько| заборгованост| 1з

зароб!тно! плати та ви||лати
стипенд|й, а також за спох<ит|
енергонос11 розпорядникам
когшт|в не 6рати бтодэкетн:
зобов'язання по заг€}льному

фонду та не зд|йснговати
платеж| 3а |нтпими заходами,
пов'я3аними з функц|онуванням
бтод:кетних
3ахищених

установ (кр!м
видатк|в), АФ

пога1шення тако] заборгованост!

Б|дд!ли охорони
здоров'я районно|
дерх{авно] адм|н|страц||,
осв|ти районно|
дерт{авно] адм|н|страц||,
культури ! туризму
районно? дерэкавно|
адм|н|сщац|?, у справах
молод! та спорту
районно| дерхсавно|
адм|н|страц||,

управл|ння прац| та
соц|ального захисту
населення районно|
дерх{авно] адм|н|страц||,
9угу|вський районний
центр соц|альних слух<б

для с|м'|, д|тей та
молод| районно|
дер)кавно| адм|н|отрац||,
о|льськ1 та селищн|
голови

|{ротягом
20|з року

!становити л!м1ти
спо)кивання енергонос||в у
натур€}льних показниках д[|я

Б!дд|ли охорони
здоров'я районно?
дер)кавно? адм|н1страц||,

|{ри
затвердх{енн
! м|сцевих
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3д1йснити
забезпечать

заходи' як1

знижки

кох<но| бтод>кетно| установи'
виходячи з обсяг|в в1дпов1дних
бтоджетних асигнувань на р|к.

натур€|"льних та варт1сних витрат
на енергонос1?, що спо)кива}оть
бтодэкетн| установи.
3абезпечити укладення

договор|в по кожному виА!
енергонос||в у ме)ках'
встановлених в|дпов|дним
головним розпорядникомбтоджетних котшт1в,
обгрунтованих л|м1т1в
споживання

осв|ти районно|
дерх(авно| адм|н|страц||,
культури 1 туризму
районно| дер>кавно|
адм|н!сщац1|, у справах
молод| та спорту
районно| дерх<авно?
адм|н|страц||,

управл|ння прац1 та
соц1ального 3ахисту
населення районно|
державно| адм|н|страц1|,
{угу|вський районний
центр соц|альних слуэкб
для с1м'], д|тей та
молод! районно|
дер)кавно] адм|н1страц||,.{
с1льськ1' селищн1 голови

бтод>кет|в

!о 1 липня
201з року

24. 3д|йснтовати заходи з
економного та рац1онального
використант|я котпт|в м|сцевих
бтод>кет1в (скоронення
непер1шочергових видатк!в,
х<орсткий ре)ким економного
використання енергонос|!в,
припинення викориотання
бгод>кетних котпт|в для
проведення святкових заход|в)

Б1дд1ли охорони
здоров'я районно|
дер)кавно? адм|н!страц||,
осв1ти районно!
дер)кавно| адм|н|страц||,
культури | туризму
районно? дерх<авно|
адм|н!сщац1|, у справах
молод1 та спорту
районно! дер>кавно|
адм|н1страц||,

управл|ння прац| та
соц1ального захисту
населення районно|
дерт{авно| адм|н1страц|},
9угу}вський районний
центр соц!альних слу>кб
для с|м'|, д|тей та
молод| районно|
дер)кавно| адм|н1страц|?,
с|льськ|, селищн| голови

|1ротягом
201з року

25. 3абезпечити виконання
рег|онально| дороэкньо| карти з
оптим|зац|| мере:к1 бгодэкетних
установ' як| утриму}оться за
рахунок м|сцевих бтодх<ет|в

Б|дд!ли охорони
здоров'я районно|
дер)кавно| адм!н1страц||,
осв1ти районно|
дер)кавно[ адм|н1страц||,

|{ротягом
20\з року
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раиону.
[{ровести роботу щодо

приведення видатк|в на

утримання мере>к|, тптат|в 1

контингент|в у в|дпов|дн|сть до
наявних ф1нансових ресурс|в

культури | туризму
районно| дерхсавно|
адм|н|сщац||, у справах
молод| та спорту
районно| деря<авно|
адм|н|страц||,

управл|ння прац! та
соц|ального захисту
населення районно|
державно| адм|н|страц||,
9угу|вський районний
центр соц|альних служб
для с|м'|, д|тей та
молод1 районно|
дерх{авно] адм1н]страц||,
с|льськ|, селищн| голови

3аступник кер!вника апарату'
началь![ик орган1зац!йного
в!дд!лу апарату районно!
дер?!(авно| адм!н1страц!!
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