
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодська  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
"31"  березня   2014 року                                                               № 28 

 

Про затвердження плану заходів  

по Власівській селищній раді на  

2014 рік щодо наповнення селищного  

бюджету, вишукання додаткових джерел 

надходжень до бюджету 

  

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня   

2014 року № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат 

бюджету" та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від  01 

березня 2014 року № 156-р "Про заходи щодо збалансування місцевих 

бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання", виконавчий комітет селищної 

ради   

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Затвердити План заходів на 2014 рік щодо наповнення селищного 

бюджету, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету,  

дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення 

фінансово-бюджетної дисципліни (далі – План заходів) (додається) 

2. Зобов’язати керівників структурних підрозділів Власівської 

селищної ради та начальників відділів виконавчого комітету забезпечити 

неухильне виконання Плану заходів. 

3. Планово-економічному відділу Власівської селищної ради  про стан 

виконання Плану заходів інформувати Фінансове управління Світловодської 

міської ради  щокварталу до 4 травня 2014 року ( за 1 квартал 2014 року); до 

4 липня 2014 року; до 4 жовтня 2014 року; до 4 січня 2015 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Кравченко В.І.  

 

Селищний  голова                                                                      О.Пасько 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням  виконавчого комітету 

Власівської селищної  ради 

„31„  березня 2014 № 28 

 

ПЛАН  ЗАХОДІВ  ВЛАСІВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ  НА  2014  РІК  
щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, 

 дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни  

 

№ Зміст заходів Термін виконання Виконавці 

 

1 2 3 4 

1 Провести інвентаризацію діючих договорів оренди земель стосовно відповідності розміру 

встановленої орендної плати вимогам Податкового кодексу України. Визначитися з 

кількістю договорів оренди, що потребують внесення змін. 

Провести роботу по перегляду таких договорів оренди земельних ділянок у частині 

приведення розміру орендної плати у відповідність з вимогами Податкового кодексу 

України 

01 травня 2014 

 

 

 

 

Протягом  року 

Виконком Власівської селищної ради 

2 Активізація роботи з надання в оренду земель запасу та забезпечення встановлення 

розміру орендної плати відповідно до ринкових умов 

Протягом  року Виконком Власівської селищної ради 

3 Вжиття заходів щодо припинення права користування земельною ділянкою у випадку 

використання 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 

Протягом  року Виконком Власівської селищної ради 

4 Забезпечення проведення нормативної грошової оцінки земель  відповідно до статті 18 

Закону України "Про оцінку земель" 

Протягом  року Міськвиконком,  

управління  Держземагенства,  

виконком Власівської селищної ради 

5 Забезпечити ефективне управління об'єктами, які належать до власності територіальних 

громад, провести суцільну інвентаризацію договорів здачі в оренду майна, що належить 

до комунальної власності. Прийняти невідкладні міри по утриманню заборгованості за 

надані в оренду об’єкти комунальної власності, в тому числі і в судовому порядку, та 

розглянути питання розірвання договорів з боржниками.  

Протягом  року Виконком Власівської селищної ради 

6 Забезпечення контролю за укладанням угод щодо сплати пайових внесків замовниками у 

створення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів 

відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та за 

повнотою надходження цих коштів до бюджетів розвитку місцевих бюджетів. 

 

Протягом  року Виконком Власівської селищної ради 



1 2 3 4 

7  Забезпечення цільового та ефективного використання передбачених для селищного 

бюджету дотацій та субвенцій з державного бюджету відповідно до порядків, 

затверджених Кабінетом Міністрів України. 

Протягом  року Виконком Власівської селищної ради 

8 Забезпечення здійснення видатків загального фонду міського бюджету, виходячи з 

необхідності фінансування у першочерговому порядку захищених видатків 

Протягом  року Виконком Власівської селищної ради 

9 Встановлення належного контролю за повнотою надходжень до селищного бюджету 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та вжиття організаційних 

заходів щодо своєчасної сплати цього податку фізичними особами 

Протягом  року ОДПІ 

10 Забезпечення відповідності повноважень щодо здійснення витрат селищного  бюджету 

обсягам прогнозів надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період 

Протягом  року Виконком Власівської селищної ради 

11 Забезпечення дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу 

України щодо передбачення в селищному бюджеті  у першочерговому порядку потреби 

в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на 

проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються 

бюджетними установами. Спрямування на зазначену мету вільних залишків бюджетних 

коштів, понадпланових доходів та коштів від скорочення не першочергових видатків  

Протягом  року Виконком Власівської селищної ради 

12 Забезпечення під час виконання селищного бюджету проведення своєчасної та у 

повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії 

та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-

якої простроченої заборгованості з таких виплат 

Протягом  року Виконком Власівської селищної ради 

13 Укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються бюджетними 

установами, у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних 

коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності жорсткої економії 

коштів. Затвердження планів заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення 

витрат на оплату енергоносіїв і комунальних послуг 

До 01 квітня 

2014 року 

Виконком Власівської селищної ради 

14 Здійснення у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, оплати енергоносіїв та 

комунальних послуг комплексу конкретних заходів щодо погашення заборгованості із 

зазначених виплат, забезпечивши використання, насамперед, не менш як 90 відсотків 

наявних коштів загального фонду місцевих бюджетів 

Протягом року Виконком Власівської селищної ради 

15 Упорядкування структури штатної чисельності працівників бюджетних установ у межах 

затверджених асигнувань на оплату праці, недопущення збільшення такої чисельності, 

крім випадків, пов’язаних з відкриттям (розширенням) установ та зростанням кількості 

одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб 

Протягом  року Виконком Власівської селищної ради, 

керівники бюджетних установ 

16 Заповнення вакантних посад тільки після погодження з селищним головою, тимчасове 

припинення встановлення доплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх 

працівників (хвороба, відпустка) 

Протягом  року Виконком Власівської селищної ради, 

керівники бюджетних установ 

 

 

 

   



1 2 3 4 

17 Установлення та здійснення нарахування підвищень до посадових окладів (ставок), 

надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших заохочувальних виплат 

працівникам виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та 

спеціальному фондах бюджету, або власних доходів, отриманих від провадження 

господарської діяльності 

Протягом  року Виконком Власівської селищної ради, 

керівники бюджетних установ 

18 Припинення виплати грошової винагороди посадовим особам органів місцевого 

самоврядування, за сумлінну безперервну працю в органах місцевого самоврядування, 

зразкове виконання трудових обов’язків 

Протягом  року Виконком Власівської селищної ради 

19 Планування видатків, пов’язаних із стимулюванням працівників бюджетних установ, за 

умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових виплат 

із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, та 

видатків на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги усіх 

бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідного розпорядника 

бюджетних коштів 

Протягом  року Виконком Власівської селищної ради 

20 Припинення придбання меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки та 

проведення ремонтів (крім приміщень, що перебувають в аварійному стані) за рахунок 

коштів загального фонду селищного бюджету 

Протягом  року Виконком Власівської селищної ради, 

керівники бюджетних установ 

21 Недопущення використання для обслуговування установ та організацій, які 

використовують кошти місцевих бюджетів, більше одного легкового автомобіля, якщо 

інше не передбачено законом або актом Кабінету Міністрів України. Недопущення 

транспортного обслуговування посадових осіб за викликом 

Протягом  року Виконком Власівської селищної ради 

22 Обмежити використання бюджетних коштів на проведення святкових заходів (за 

винятком централізованих заходів спеціально уповноваженим органом). 

Протягом  року Виконком Власівської селищної ради 

23 Забезпечення мінімізації витрат на службові відрядження. Протягом  року Виконком Власівської селищної ради, 

керівники бюджетних установ 

24 Забезпечити дієвий контроль за раціональним та ефективним використанням бюджетних 

коштів, враховуючи першочерговість фінансування захищених статей видатків, не 

допускаючи заборгованості як за загальним, так і спеціальним фондами бюджетів. 

Протягом  року Виконком Власівської селищної ради 

25 Забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, посилення 

роз’яснювальної роботи з керівниками бюджетних установ та одержувачами бюджетних 

коштів та запобігання порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів та 

майна 

Протягом  року Виконком Власівської селищної ради 

26 Забезпечення в результаті вжиття вищезазначених заходів по  селищному бюджету  

додаткових надходжень доходів загального фонду у сумі 112,3 тис. грн. та економії 

бюджетних коштів у сумі 75,7 тис. грн. Крім цього сума економії по комунальній 

установі «Лікарська амбулаторія» - 11,3 тис. грн.. 

До 25 грудня 

2014 року 

Виконком Власівської селищної ради 

 

 

Начальник планово-економічного відділу                                                                                                  Г.Зінченко 


