
чугу|вськА РАйо|{нА двРжАвцА А'щ4|п!стРА|ця
хАРк!всько[ о&|1Астт

РозпоРядт{0,ння
/|'' -:/"г*уэ /ау/':ус;-'-7.т_--=?- ?-чугу'|ъ

на викояаняя стап! 7в Бюджетною кодексу укРа]'ни. статей 6 та з9
закову укра|ни <пРо м!сцев! дерхавн! адм!я;стац!}), р!шевш хаРк!вськот
обласво| РФ! в!д 30 с!чш 20|4 Роц ш9 9з8-у1 <про о6ласяий 6юдхет
яа2014 р]ю':

]. затвердиги заходи щодо виконання м;сцевих 6юдхФ;в району
в 20|4 Роц! (додмьоя).

2. кер!вникам с !р) к}рних п;дро'д;л;в районно:.!ержФно] алм;н;с та!;_1:
2.1. забезпечитл викояаявя затвеРдхеяих показвик]в бюджет;в.
.2.2.!нфоРм)вати районн} дФжввн) адм;н;сгра0;ю про х;д викон'яня

районного та м1сцевпх бюдхФ!в Рйову через ф|вшсове управл;яш райояяо|
деР^авно1 шм;н;ста']|] шохвард.ъ до !5 чи''а м!сяця. н3с!)пно!о {а

]. Рекомевд}ит! с!льським та селищнимюловш:
з.1 Розробити аяшог!чв| зцоди та вадап !х до ф!!ансового упРам;пня

райояно| державнот адм!в!страц|| до |5 кв;тня 2014 роч.
з.2. |нФор!)м!и Рмонну держ6вн) алм:н1сраш!ю лРо х;д в,|конанн9

ч;цевп бюджет!в райоРу чере' ф;ншсове упраш|ння районно_1 дер3авно]
а,!м;ь;с!раш;] цо[ваРалу ло ! 5 числа м;сяця. насцпного'а |в: |ним гер;одо!.

4.Ф!нансовому )лраш;нн'о районно1 державно| адм;н;сФац!]
(Бурейко т'м.) про в!конаяяя заход;в |нформувати голову Рйовно| деРжавяо|
адм;в!сФац;т через сектор ковтолю апарац Районво| державво! адм1я!стац!1

про !д!од' щодо в!конаппя
м!сцев!х бюд*ет!в райояу в 2014

роц!

до 25 къ'\в'.25 
''ляя,24 

ховш 20] 4 роц' до 2] с!чяя 20 | 5 Роч.

першпй з8сцпяпк голови
р'йоннот державяо1 ддм!п!стрдц|]

|

к)-к_ вАР]!([!нов



зАтввРддвно

Розпорядхеяи юлови
районно] державно_1 адм;н ;ста ц !т

/./' 7/-2.,/2|'///2" !,ь ,'- 1-7- 

-зАходи
щодо влкопаппя м;сцевих бюджст!в Рдйояу в 2014 роц;

терм!н

2 1

! забезпечптп
показн'к;в доходно! част|'яп
м1сцевих 6юджет!в на 2014 Р!к,
затверджен,'х оРвяом
м!сцевого самоврядування яа
в;дпов|дя!й те9ито9!]

деРхавво] адм]н;стац||' 2014 року

1 провод!п анш1з яаповвеяяя
доходно| частиви м!сцевих
6юдхет;в та зшучати до сплатя
вс; ябвй ре3ерви яа&ходхе!ь

дерхавно! адм!н!страц|]-.

чугу'1вською об'€днаяою
державвою податковою
1яспекц!сю голов'{ого
управл]нш м|ндоход|в у

протягом
20|4 роч

: за6езпеч!тп проведе1{ня
щоденно.о моя!торияц

завдавь цодо моо]л!зац!
доход!в до м!сцев!х 6юджет1в

деРхавно1 адм1я!стац!' 20]4 року

4. проводпти мов;торипг ста}ц
п|дпРиемствам!'

установши та оргая!зац1ями
податкового борц до м!сцевпх
6юдкет;в, результати яко!о
розглядати яа зас;ддяшх
(ом1с;й щодо свосчасно| сплат!
податк]в та еФеюиввою вико-
ристання бюдхетних кошт;в

державно! адм;н;стац!!''

чуц]вською о6еднавою
державною податковою
|яспекц1ею головного
упРаш;яи м!гцоход!в у

20|4 року



| з
Аюив1зувап прет€нз!йно-
позовяу Ро6оч з л!кв]дац!1
заборговаяос' з' сплати

деРхавно| адм;п!стац|]'

чуц!вською о6'€двшою
деРжаввою подаковою
!нспекп;.ю головвою
упРаш;ння м;вдоход!в у

20]4 року

6_ проанал!зуватя доц;лья!сть
фш;в вадавш п!льг органам!
м;сцевого смовРя'цвФя з|
сплати податк1в ; платеж!в до
м1сцев!х 6юдх€т;в з метою
недопущеняя
яадходжень до м|сцев!х

деРжавно! адм!н!стацп'
протягом
2014 року

7. переглян}ти ставки та стфки
сшат' орендво| плати за
земелья| д!ляякл
спкькогосподаРського
призначеняя' водяою фояду з

грошово_1 ош;нки
розраховаяого впходячи 1з

!яфшц!|.
Рекомендувати землекоР!ства-
чш встшовлювати гшац за
оРенду земельних д;шяок
с|льськогосподарського
призвачеяяя'
(па!в) у Розм!Р; яе меяше 4
в.дсотк!в в!значеяо]|, вйпов|дпо
до зцоцодФства, !ормативво]
Фошово! оц!яш земФьпо1
д1ляякя. земельяо| частм (паю)
та поступово зб|льпт}ват! цю

в;д оезультат!в

деРжавно! вдм|я!стРац;|,

чуц]вською об'сднаною
деРхавною податковою
!нспек!!€ю головного
улравл!яяя м;ядоход;в у
хаРк!вськ!й област| та

держземагентства у
чуц]ъському район]

1о 01л!'пня
20!4 Року



] з

господарсько| д|яльяосЁ та

ф!ншсово-екояом!чвого стшу

8. вжптп оргая;зац!йнйх заход]в з
проведеяня

землекорисцвач|в на територ]!

оргайзувап проведення
|нвеятаршац;| земель зап!су'
резерву та земель водного

прискорши проведеняя

фошово] офяки
с;льськогосподарською
яес!люькогосподарського
пРизвачеш в ме'{(ах |за
межамп яаселевих пуню!в

дерхавво] адм!н]стац!],

дерхзематеюства у
чуц]воькому район;

протягом
20|4 року

9.
дерхавяо] адйв!стац;],

держземагеюсва у
чуц1вському райоя!

20!4 року



4

! 1 !
10. вжитя заходи щодо додеРхаяш

ворм законодавства суб'сюамп

пРофдеяш РозРцунк!в з
шасяиками земельвпх д]ляяок
с!льськог\)сподарською
пРизначеяяя,
(ла1в)' майяа та майпових

}трпмавяя та перерахуванш до
бюджету податч ва доход|!
Ф1зпчяих ос;б - *пасник!в
вер)томого майва та земФьвйх

деРхавно! адм!я!срац!'

державно, адм1я!сцацп

2014 року

|1

упраы!яшм прац! та

державяо] адм!н;сФац|!

2014 ропт

17. вжити д|свих заход1в щодо
змеяшевш за6оргованост! з!
сплати податку яа доходи
ф;зичних ос1б ;з зароб;тяот
плати та 1пшц доход|в'
виплачеяп у яацРшьн|й
форм|. | щодо забезпечея|1я
пеРеРах)ваняя податч
одночасво з проведеяяям

розрахун6в у вацрдьн;й
форм!.
прокФи Робоч

6ю!в с!!ьово1

управл!яшм прац] та

дерхав|то| адм!н!сцац;|,
чуц!ъсь!(ою об'€дн@ою
дерхавною податковою
!вспекц!ф головного

протягом
20|4 року



1 2 3

зайштость. за6езпечип
створеяяя яових робочих м]сць
та не до'цскдт! в!п4дк!в
порушень закояодавства що

створити умови цодо
за6езпечеяня виплати заро6|во''
плати на р;вн! ве нише, я!х
встаношеяий закояоддвством

управл!нш м!ядоход;в

1з. забезпечити в поввому обсяз!
надходже!ш до бюдхец плат!
за користуваяш яадРами

державнот адм!я;страц]т

Р3ом з чуц|вською
об'€дяаною дерхавною
податковою ;нспекц!€ю
головвого управл;яш

2014 Роч

14. забезпеч!т! в повяому обсяз!
надходхення до бюджету збору
за спец!шьне в!]кор!стання
л1сових РесуРс!в з щахуваяшм
о6сяц л]м;ц л;соо|чною

зб;льпев!х ставок на здют1влю

веосяовя'х л1сових пор]д'
затвеРдхеяих законом укРа!'ни
в;д 19-|2.20|3 ф 71з_у]1 (про
в!есеяня зм!н до податковою
кодексу укРа]1ни щодо ставок

деРхавнот адм;!;сФац||
разом з чуц|вською
о6'€дваною державяою
податкоюю !нспекшсю
головяого управл!вя'
м|ндохо$в у
харк|вськ!й област|'
хаРк;вським о6ласвим
управл!вням л!сового та

<чуч€во Бабчанський
л;сгосп', дп
<вовчавсък!й л!сгосп).
д! <зм;]вськпй
л!сгосп}',ц]
(жофяевпй л!сгосп'

2014 року

15 вхити заход! щодо погашеяяя
оРвдаРям' заборгов!яост! та
зб]льшеня' !а&\оджевь в!д
плати 3а оРетцу майна' що
пшехить до сп;льво| власност!

кульцРп ; тя!.|зму, |вш!
сщуоурй пйрозд|ли

2014 року



] з

теритоР'альн'х Фомад с|л'
надмь в ореяду майяо,
комуямьяа устаяова по
за6езпеченяю ляльност;

обслуговувавня майяа

тершор!альних громад
зд]йснюват' коюРоль щодо
своечасно] сплап до м|сцевпх
6юдхет;в податку на яерухоме
майво' вйм;ше в1д земельяо'|

чугу]вською об'сднаяою
деРжавною податковою
;яопекц;сю головного

управл;яяя м;ндоход;в у

20|4 ро9

17

!

кош!в в!д в!дшкодуваявя втрат
с1льськогосподаРського

виробництва в повному обсяз1
та використшня 1х яа осво.явя

с!льськогосподарсь(п

пол;пшеняя в!дпов!дн}п уЁд!'
охорону земель вйпов;д!о до

щоек{в землеустою] а такох
ва проведенш'яве!]таризацл
земель, проведеняя нормат!вяо]

Розмежуваняя тмель деРхавно1

ч}ту|вському райоя!
харк;всько| област1.

держдвяо| адм;в!стац!]

20|'1року

|8 за6езпечити наповяе!м та
ц;льок в!користаяня Фояду
охоряи
пр!родною середовища

деохавяо' а.!!м'н1страц!!.
щом!ся1ц

20]4 року

спРпят! зшученню до бюдхец
оозв!тку спец;ального фояду 2014 року



}

м;сцевпх 6ю.цхег]в кош!в
пайово| гаст1 у розв!ток
!нфрастугцрп
пуяп!в, оцимавих в!дпов;дяо
до ст. 40 закону укР'ни (про
рецлюваняя м;сто6уд;вно|

впптукумт! додатков;
надходження до ц!лювях
фонд!в' двоРеяих органам!
м!сцевого самовРядуваняя'
зг!дяо з чияяим закояодавством

2о. за6езпечиги вякованяя дохо!в
за@ьного фовду держа!вого
бюджету, за рахуяок яких
зд;йснюеться в!дРжуваяяя
дотац!| вир1внюван'1я

чуц|вськ|й об'€дяан;й
дерхш!;й податков;й

управл]нш м;вдоход1в у

2014 року

1! пРовест! Робот по в!значенню

яес1льськоюсподаРсь(ого
прпзяачеяш

пунк{в'
щодо

Розпоряджеяяя
покладено на райояяу державну
адм;я;сФац;ю, для подаьшого
продах} !] та зар&хуваяня
кош|в вй пфдаху таких
земельних д!ляяок до 6юддету

держземагентства у
чуц!ъсь(ому райоя!

20]4 року

11 вхити заходи щодо
безщовного вико!аняя вимог
стап! 77 БюдхФого (одексу
укра!'в' у частий вржувшш в
пеРшочеРювому пор'дц
потреби в коштж яа:

оплату прд{! прац!вяик!в
6юдхФлих устаяов в|дпов;дяо
до встшовлепих

чльтуР! | цризму, у
слравы с1м'т, молод! та
спорц, чуц|Фькпй

соц]альпих служб д!я
с!м'! д;тей та молод!,

при

20]4 року



1 з

захонодавством }т{ов ошати
прац! та розм;ру йя!мшьяо!

проведеняя РозР4увк;в. за
елект!чну та теплову еяФг!ю'
водопосп!шш' водов!дведев_
ня' приРодн!й гв' послуг!
зв'язц' як]
6юдхФими устаяовами

деРхшно1 адм1н1сщацш'

1з зд;йсФвати фактичн! в'ддтки
яа заро6;тяу шац, включа]очи
в'цатки 

'{а 
прем;] та !нш! вид''

допомоц лише в межц фонду
зФо61тво1 плати. затвФдхеяого
в кошторисц 1 плаям

за ядвност; пРострочено]
кредиторсько'{ забоРюваяост; 1з

заРо6|пот плати та вишати
стипе!ц;й. а такох за слож!т;

кош{в не 6Рати 6юдхетя!
зо6ов'язання по за.альяому
Фояду та яе зд;йснюватп
платеж; за !вшими зцодши.
пов''заними з функц|овуванвям

погашеяня такот заборгованост!

кулът}ри ! цРизму' у
справах с!м'|, молод; та
споРц, чуц]ъський

соц!дьяих слухб дш
с!м'], д;вй та молод!,

соц1апьяого зцисц

державно1 адд{;я!страц!]'.

протягом
20 |4 року

24

Аля
бюдхепот уФдвови'
обсяг1в випов;дн1'х

зд!йснити здоди' як!
забвлечать
яат1рцьн!х та варт|онях витрат

чльцРи ] орпзму, у
справах с;м'], молод! та
спорц' чуц]ъсък!й

соц!алъвих сл)тб для
с1м'т'д;тей в моло$,

при



! з

яа еверюнос;|, цо спохпвФть

забезлеч|1тл ушаденм
договор!в по кожному виду
енергонос;|в у межах'

в|дповиним
розпоРядяиком

бюдхетяп кошт;в' обфувтова-
яих л|м!т]в спожпинш

державно! адм|я!стац1|,

25

рац!овшьяого
використавяя кош;в м1сцевих
6юдхФ;в (скоРочеяня
яепФшочеРгових впдак!в'
хорсткяй рехим екояомвого

проведеяня святков}я здод1в

пеефективною в!коРистання
кош1в з м1сцевих бюдхыв ус!х

культури ; туР!зму' у
спрвах с!м']'. молод; та
спо!ту, чут]вський

соц!шь!йх слухб &1я
с!м"., д1вй та молод!,

соц!шьного захпсц

деРжавно! адм!н!сщац|]'.

2014 року

26.

рег!онально] дорохньо] мрти з
ом;зац!'| мереж; 6юдхетяих
установ, к; }тРимуоткя т

утримаям мере*!' штат1в ]

конт'1'гею!в у випов;дн!сть до
паявнях ф!напсов!х ресурс!в
в!дповйн!х м!сцевях бюдхет;в

культ)ри ! 1}ризму' у
спРав&\ с1м'!'' молод! та
споРр' чуц!ъський

соц1мьяих слркб д,9
с;м'1, д;сй та молод!'

соц!ального з'{исту

державяо! адм|я;сщац;!''

20!4 року

кер;вяпк апарат р.йояно1
деРждвпо1 адм!п!стРдц|!

,|[/

|.к). ковт}.н


