ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
22.03.2019

№ 375/А-2019

Про затвердження плану заходів на 2019 рік
щодо наповнення місцевих бюджетів області
та раціонального використання бюджетних
коштів
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, статей 6, 13, 18,
39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови
Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне
використання державних коштів», за результатами розгляду на засіданні
колегії обласної державної адміністрації питання щодо організації роботи із
забезпечення виконання дохідної частини місцевих бюджетів Одеської
області та збільшення надходжень до них, економного і раціонального
використання бюджетних коштів:
1. Затвердити план заходів на 2019 рік щодо наповнення місцевих
бюджетів Одеської області та раціонального використання бюджетних
коштів (додається).
2. Доручити керівникам структурних підрозділів обласної державної
адміністрації, головам районних державних адміністрацій, рекомендувати
міським головам міст обласного значення, головам сільських, селищних,
міських рад об'єднаних територіальних громад, керівникам територіальних
органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
визначених у плані заходів, забезпечити в межах повноважень виконання
плану заходів, про що інформувати Департамент фінансів Одеської обласної
державної адміністрації щокварталу до 20 числа місяця, наступного за
звітним.
3. Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації
узагальнювати отриману інформацію та про проведену роботу інформувати
обласну державну адміністрацію щокварталу до 25 числа місяця, наступного
за звітним періодом.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації (економічні питання)
Голова обласної
державної адміністрації

М.В.Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
22.03.2019 № 375/А-2019
План заходів на 2019 рік щодо наповнення місцевих бюджетів
Одеської області та раціонального використання бюджетних коштів
№
з/п

Зміст заходу

Строк виконання

Виконавці

Робота з наповнення бюджету від податку з доходів фізичних осіб
1.1.

Координація дій щодо забезпечення легалізації
зайнятості та легалізації виплати заробітної плати та
забезпечення надходжень до бюджету

Постійно

1.2

Надання
обласній
державній
адміністрації,
міськвиконкомам, районним державним адміністраціям,
ОТГ інформації про рівень середньої заробітної плати
по видах економічної діяльності
Запровадити проведення моніторингу рівня середньої
заробітної плати по видах економічної діяльності в
розрізі адміністративно – територіальних одиниць
області та підприємств
Запровадити аналіз стосовно відповідності сплати
орендарями орендної плати власникам земельних
ділянок с/г призначення та перерахувань податків до
місцевих бюджетів
Інформування обласної державної адміністрації щодо
моніторингу розрахунків за оренду земельних ділянок,
часток, паїв у розрізі адміністративно територіальних
одиниць області

Щомісячно до 10 числа

1.3.

1.4

1.5

Районні державні адміністрації, міські ради
міст обласного значення, сільські, селищні,
міські ради об'єднаних територіальних
громад
Головне управління Пенсійного фонду
України в Одеській області

Щомісячно до 10 числа

Департамент економічної політики та
стратегічного
планування
обласної
державної адміністрації

Щомісячно до 10 числа

Управління аграрної політики обласної
державної адміністрації, районні державні
адміністрації, сільські, селищні, міські
ради об'єднаних територіальних громад
Управління аграрної політики обласної
державної адміністрації

Щомісячно до 10 числа

1.6.

Подання до обласної державної адміністрації, районних
державних адміністрацій інформації про застрахованих
осіб роботодавців, що містять ознаки використання
праці неоформлених працівників та порушень
законодавства про працю

Щомісячно до 20 числа

1.7.

Запровадження аналізу інформації, отриманої від
Головного управління Пенсійного фонду України в
Одеській області і Головного управління Державної
фіскальної служби в Одеській області та виявлення
роботодавців, щодо яких виявлені ознаки порушень
трудового законодавства
Проведення засідань комісій з питань наповнення
місцевих бюджетів, легалізації заробітної плати та
зайнятості населення.
На засідання комісії :
– запрошувати керівників підприємств щодо виявлення
ознак порушень трудового законодавства, які мають
непогашений податковий борг до місцевих бюджетів та
заборгованість по заробітній платі;
– здійснювати постійний моніторинг стану погашення
підприємствами,
установами
та
організаціями
заборгованості по заробітній платі та податкового боргу
до місцевих бюджетів;
– заслуховувати всіх керівників підприємств, що
мінімізують витрати на оплату праці, по яких середня
заробітна плата значно нижча середньої заробітної
плати за видами економічної діяльності у регіоні
Інспекційні відвідування роботодавців, у першу чергу у
галузях, які мають високі ризики використання праці

Щомісячно

1.8

1.9.

Головне управління Пенсійного фонду
України в Одеській області, Головне
управління Держпраці в Одеській області,
Головне управління Державної фіскальної
служби в Одеській області, районні
державні адміністрації, міські ради міст
обласного значення, сільські, селищні,
міські ради об'єднаних територіальних
громад
Районні державні адміністрації, міські ради
міст обласного значення, сільські, селищні,
міські ради об'єднаних територіальних
громад

Щомісячно

Районні державні адміністрації, міські ради
міст обласного значення, сільські, селищні,
міські ради об'єднаних територіальних
громад, Територіальні органи Державної
фіскальної служби в Одеській області,
Головне управління Держпраці в Одеській
області

Постійно

Головне управління Держпраці в Одеській
області, органи місцевого самоврядування

найманих працівників без належного оформлення
трудових відносин
0.
Виявлення та ліквідація схем ухилення від
Постійно
Головне управління Державної фіскальної
оподаткування платниками податків, у тому числі
служби
в
Одеській
області,
ліквідації джерел походження тіньових коштів для
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
виплати зарплати без сплати податку на доходи
(міст обласного значення), виконавчі
фізичних осіб. Забезпечення зростання надходжень до
комітети сільських, селищних, міських рад
місцевих бюджетів відповідно до податкового
об'єднаних територіальних громад
потенціалу регіону і показників соціально-економічного
розвитку
11.1. Встановлення дієвого контролю за дотриманням норм
Постійно
Райдержадміністрації, виконавчі комітети
законодавства суб'єктами господарювання стосовно
сільських,
селищних,
міських
рад
повного та своєчасного проведення розрахунків з
об'єднаних
територіальних
громад,
власниками земельних ділянок сільськогосподарського
Головне управління Державної фіскальної
призначення, земельних часток (паїв), майна та
служби в Одеській області
майнових часток (паїв) і відповідного перерахування до
місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб, у
тому числі з доходів, виплачених у натуральній формі
1.12. Проведення співбесід та укладання меморандумів з
Постійно
Райдержадміністрації, виконавчі комітети
суб’єктами
господарювання
–
орендарями
та
сільських,
селищних,
міських
рад
орендодавцями
земельних
часток(паїв)
щодо
об'єднаних територіальних громад
підвищення ставок орендної плати
1.13. Проведення роботи щодо погашення заборгованості з
Постійно
Районні державні адміністрації, міські ради
виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях
міст обласного значення, сільські, селищні,
та установах області незалежно від їх форм власності із
міські ради об'єднаних територіальних
одночасним перерахуванням податку на доходи
громад. Департамент соціального захисту
фізичних осіб до місцевих бюджетів, а також
Одеської обласної державної адміністрації,
недопущення несвоєчасної виплати в подальшому
галузеві структурні підрозділи
Робота з наповнення бюджету від плати за землю
2.1.

Контроль за станом використання земельних ділянок та
забезпечення оформлення прав на користування
земельними ділянками

Постійно

Головне управління Держгеокадастру в
Одеській області, районні державні
адміністрації, міські ради міст обласного

2.2.

2.3.

4.1

4.2.

значення, сільські, селищні, міські ради
об'єднаних
територіальних
громад,
Головне управління Державної фіскальної
служби у Одеській області
Виявлення договорів оренди, в яких ставка орендної
Постійно
Районні державні адміністрації, міські ради
плати визначена на рівні менше 8% від нормативноміст обласного значення сільські, селищні,
грошової оцінки. Перегляд договорів оренди в частині
міські ради об'єднаних територіальних
розміру (ставки) орендної плати
громад,
Головне
управління
Держгеокадастру в Одеській області та
Головне управління Державної фіскальної
служби у Одеській області
Забезпечення
припинення
права
користування
Постійно
Головне управління Держгеокадастру в
земельними ділянками у випадку систематичної
Одеській області, Головне управління
несплати земельного податку або орендної плати за
Державної фіскальної служби у Одеській
землю з метою передачі їх у користування
області, районні державні адміністрації,
платоспроможним суб'єктам господарювання
міські ради міст обласного значення,
сільські, селищні, міські ради об'єднаних
територіальних громад
Заходи щодо раціонального використання коштів
Дотримання вимог статті 77 Бюджетного кодексу
України в частині врахування потреби в коштах:
на оплату праці працівників бюджетних установ
відповідно до встановлених законодавством України
умов оплати праці та розміру мінімальної зарплати;
на проведення розрахунків за електричну та теплову
енергію, водопостачання, водовідведення, природний
газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними
установам
Вільні залишки коштів та кошти, одержані від
перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів
спрямовувати в першу чергу на забезпечення виплати по
захищених статтях бюджетів

Постійно

Структурні підрозділи Одеської обласної
державної
адміністрації
–
головні
розпорядники коштів, районні державні
адміністрації, міські ради міст обласного
значення, сільські, селищні, міські ради
об'єднаних територіальних громад

Постійно

Районні державні адміністрації, міські ради
міст обласного значення, сільські, селищні,
міські ради об'єднаних територіальних
громад

4.3.

Встановлення дієвого контролю за ефективним,
Постійно
результативним, цільовим і економним використанням
бюджетних коштів та дієвого внутрішнього контролю за
повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань
розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
нижчого рівня і витрачанням ними бюджетних коштів
__________________________

Структурні підрозділи Одеської обласної
державної
адміністрації
–
головні
розпорядники коштів, районні державні
адміністрації, міські ради міст обласного
значення, сільські, селищні, міські ради
об'єднаних територіальних громад

