
КРИСИНСЬКЛ СIЛЬСЬКА РАДА

БОГОДУХIВСЬКОГО РАЙОНУ

xAPKIBCbKoi оБлАстI
XL сесiя VII скликання

Рiшення
Вiд 2З грудня 2019 року

Про затвердяtення Плану заходiв на 2020 piK
щодо економlчного l рацiонального
використання бюджетних коштiв у процесi
виконання сiльського бюджеry

З метою економiчного i рацiонального використання бюджетних коштiв у
процесi виконання сiльського бюджету у 2020 роцi, керуючись ст. 78

Бюджетного кодексу Украiни, вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд 11 жовтня 2016 року Nэ 710 <Про ефективне використання

державних коштiвr>, керуючись Tl, 20 ст.42 Закону Украiни <Про мiсцеве
самоврядування в YKpaTHi". Крисинська сiльська рада

ВИРIШИЛА:

л! 602_VlI

plк щодо економIчного 1

процесi виконання сiльського
1. Затвердити План заходiв на 2020

рацiонального використання бюджетних коштiв у
бюджету у 2020 роцi (далi - План заходiв), що додаеться.

2. Головному бухгалтеру сiльськоi ради Семко О. М. забезпечити в межах
повноважен ь виконання плану заходiв,

3. Контроль за виконанням даного рlшення покласти на постlину

депутатську комiсiю з питань планування бюджету i фiнансування, соцiального

розвитку пiдприсмництвазахисту населення та соцiально-економiчного
(Семко О. М,).

Крисинський сiльсь оБрик
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JАТВЕРДЖЕНО
рiшенням XL cecii VII скликання
вiд 23,12.20l9 р. Л! 602-VIl

ПЛАН ЗАХОДIВ
на 2020 piK шодо економiчного i рачiонального

використання бюджетних кошr iB у проuесi виконання
сiльського бюдtкеry у 2020 роцi

j\}

зlтl Змiст захолу
Вiдповiдальнi
за впконання

TepMiH
впкоцання

l

Здiйснювати постiйний контроль за
виконанням помiсячних планових показникiв
по доходах у розрiзi платникiв, затверджених
сiльською радою (з урахуванням змiн).

Головний
бухгалтер

Щомiсяця до
05 числа

2

Забезпечити виконання показникiв доходноТ
частини сiльського бюджету на 2020 piK,
зал)чаги до сплати Bci наявнi резерви
надходжень.

сiльський
голова

Протягом
року

)

Систематично проводити монiторiнг
надходжень податкiв до сiльського бюджеry,
аналiзувати випадки зниження надходжень у
порiвняннi з вiдповiдним перiодом минулого

року та надавати пропозицii щодо
виправлення ситуацii.

Головний
бухгалтер

Протягом
року

4
Проводити щоденний монiторiнг виконання
Bcl ановлених завдань щодо мобiлiзацiт
дохолiв до сiльського бюджету.

сiльський
голова

Протягом
року

5

Виявляти на територii сiльськоi ради суб'екти
господарювання, якi не сплачують податки
до сiльського бюджету,

Секретар III квартал

6

Проводити робсiту чоло недопущення фактiв
"TiHboBoi" зайнятостi, створення нових
робочих Micub та недопушення випадкiв
порушень законодавс гва про оплаry лрачi у
час rинi ii виплати на piBHi не нижче
встановленоj законодавством.

сiльський
голова

Протягом
року

7

Вжити органiзацiйних заходiв з питань
проведення iHBeHTapiзauiT землекористувачiв.
земель запасу та земель резервного фонду на
територii ради.

сiльський
голова,

землевпорядник

Протягом
року



8

Посилити роботу щодо попередження та
виявлення порушень земельного
,}аконодавства у сферi земельних вiдносин.

сiльський
голова

Протягом
року

9

Вжити заходiв щодо дотримання норм
законодавства суб'ектами господарювання
стосовно повного та свосчасного проведення

розрахункiв з власниками земельних часток
(паjв).

сiльський
голова,

землевпорядник

Протягом
року

l0

Провести iнвентарiзацiю дiючих договорiв
оренди земельних дiлянок стосовно
вiдповiдностi встановленоi орендноТ пла ги

вимогам Податкового кодексу Украiни
(ПКУ). Провести роботу з перегляду
договорIв. якl не вlдловlдаюlь вимогам
законодавства. 1 частинi приведення розмiру
орендноi плати у вiдвiднiсть до вимог ПКУ.

сiльський
голова,

земпевпорядtlик

Протягом
року

11

Переглянути ставки та строки сплати
]е\4ельного лодатку та оренлноТ ллати за
зеvельнi дiлянки у вiлловiлностi до вимог
роздiлу ХII ПКУ.

сiльський
голова,

землевпорядник
до l липня

12

Розглядати питання щодо припинення права
корис l,) вання земельними дiлянками у
випадку системноi несплати земельного
податку або орендноТ плати за землю з метою
передачi ii у користування платоспроможним
суб'ектам господарювання

сiльський
голова

Протягом
року

1з

Переглянути принятi рiшення сiльськоi ради
щодо надання пiльг зi сплати податкiв на

вiдповiдность чинному законодавству та
доцiльнiсть ix надання.

Секретар
Протягом

року

\4

Вжити заходiв цодо безумовного виконання
вимог cTaTTi 77 Бюджетного кодексу УкраiЪи
у частинi врахування у першочерговому
порядку потреби в коштах:
- на оплату лраui прачiвникаv вiдповiдно до
встановлених чинним законодавством умов
оплати працi та розмiру мiнiмальноi
заробiтноi плати;
- на проведення розрахункiв за електричну
eнepl llo та послуги зв язку. якI споживаються
бюджетними установами,

Головний
бухгалтер

Протягом
року



l5

Планувати видатки, пов'язанi iз
стимулюванням прачiвникiв бюджетноi

установи за умови забезпечення у повному
обсязi за рахунок бюджеrних коштiв
обов'язкових виплат iз заробiтноi плати
працiвникам, видаткiв на проведення

розрахункiв за комунальнi послуги та
eHeptoHocij,

сiльський
голова

Протягом
року

16

Здiйснювати фактичнi видатки на заробiтну
плату, включаючи видатки на премiТ та iншi
винагороди, матерiальну допомоry лише в

межах фо"ду заробiгноТ плаl и.

затвердженого кошторисом. Тимчасово
припинити встановлення доплат за

виконання обов'язкiв ,t имчасово вiлсутнiх
прачiвникiв за рахунок коштiв мiсцевого
бюдже ly,

Головний
бухгалтер

Протягом
року

17

За наявностi простроченоi кредиторськоТ iз
lаборгованостi iз заробiтнот плати та спожиri
енергоносiТ не брати бюджетнi зобов'язання
по загальному фонду та не здiйснювати
платежi за iншими заходами, пов'язаними iз

функцiюванням бюджетних установ (KpiM

]ахиulених видаrкiв) до погашення такоТ

заборгованостi.

Головний
бухгалтер

Протягом
року

18

Розробити та здiйснювати заходи щодо
економного та рацiонального використання
коштiв сiльського бюджету, зокрема:
- скорочення першочерlових видаr KiB.

- припинення використання бюджетних
коштiв для проведенtiя висlавок. ярмаркiв.
з'iздiв, якi не пов'язанi iз виконанням заходiв.
програм. ]атверджених рlUIенням cIcl l

сiльськоi ради.

Головний
бухгалтер

Протягом
року

Секретар сiльськоТ ради н. ФЕдько


