щ
l,KP.{iH_\

Б.{

р

в I н к I в с ь к_-\ р { Ii о н н_{ -IE Pltr,_r в н _\

L\PKIBCЬKOI оБ-I_{стI

вIIтяг

з

.\а\

II

н

I

стр.\цlя

протокоJ}-}Ё l

я KoJ е гii Ба р Bi н к i вс ь коТ р а о н н оТ : е р-,rlа в н оТ
адмiнiстрачii та зборiв a:rriH icTpaTlr вно-госпо]а рського artTll в\
с п i"l ь н о

го

за с

i:

анн

I"r

Барвiнкiвського району
вiд 19 лютого 2015 р.

zаDZ
,-а/-

4о/'

4аа:

2. Про пiдсумки виконання бюджеry району за 2014 piK та ocHoBHi
завдання на 2015 piK.
РОЗглянувши питання про пiдсумки виконання бюджету району за 2014
piK та ocHoBHi завдання на 2015 piK, враховуючи викладену iнформачiю
НаЧа_ПЬНИКа фiнансового управлiння Чухно М.В. та виступаючих, з метою
беЗУМОвного виконання районного, мiського, сiльських бюджетiв та
Збiльшення надходжень до бюджету району в 20|5 роцi, колегiя районноТ
державноi адмiнiстрацiТ вважае за необхiдне:

1. Начальнику фiнансового управлiння (Чухно М.В.) та

заступнику
НаЧаJIЬника IзюмськоТ ОЩПI Головного управлiння Мiндоходiв у Харкiвськiй
областi (Зновiй О.В.):
1 .1 Забезпечити безумовне виконання бюджету
району за 2015 piK.
|.2 Не допускати зростання податкового боргу до мiсцевих бюджетiв,
вжити заходiв щодо максим€Lпьного його погашення.
1.3 Проводити щоденний монiторинг надходження доходiв до бюджету
району.

2. Рекомендувати

MicbKoMy та сiльським головам:

2.| ВЖити дiевих заходiв по наповненню cBoix бюджетiв,

забезпечити

безумовне ix виконання в 20l5 роцi по BciM доходним джерелам.
2.2 Завершити роботу по проведенню нормативно-грошовоi оцiнки землi.
2.З ЗабеЗпечити надходження до мiського та сiльських бюджетiв iнших
доходiв за використання земельних дiлянок орендарями без договорiв оренди.

2.4 Щомiсячно до 5 числа надавати до райдержадмiнiстрацiт через
фiнансове управлiння iнформацiю по надходженню до бюджетiв iнших

доходiв в розрiзi орендарiв по установленiй формi.
2.5 ЗаТверДиТи мiсцевi податки та збори та надати рiшення до 20 лютого
2015 року Барвiнкiвському вiддiленню IзюмськоТ ОДШ та фiнансовому
управлiнню Барвiнкiвськоi районноТ державноТ адмiнiстрацiТ.

г
I

3. lиректор} фi--riТ .<Барвiнкiвське ко\п ii.Llb_-_e :_ -_.:;:i\{; _}!. \ш_ri_* :::
(Гончар О.А.), Jиректор} JП .,Iliбна база -\ч ý_<, ttr_L[.э::-ноз: _-l'ts. т,:Еrцтl.rас:*л
Та надати до 25 JЮтого ]0l5 роц Барвiнк:в"-ькtf,\ц s_-"-__з-._*-, jfu:,ц[;},ii:|i
ОШI та фiнансовоrtv r,прав--liнню Барвiнкiвськ,-rТ зai-atl::-t-T] -з:-г.зl;':i
адмiнiстрачii графiки погашення заборгованостi _lo бкr_];кец эа;.-лч.-l'._1.,
Забезпечити погашення заборгованостi. згi:но t}озt\t'_ленп{\ . р;ltr.!,_з -с
01 .07.2015 року.
_

4. Управлiнню соцiального захисту населення (Макаровськiй J.B. ):
4.1 Не допускати виникнення заборгованостi з виплати заробiтноi п_lатl.t на
пiдприсмствах, органiзацiях та установах району.

4.2 Систематично проводити перевiрки пiдприемств та органiзацiй щодо

введення в установленi термiни нових розмiрiв мiнiмальноI заробiтноi плати,
вживати заходи по пiдвищенню середньоi заробiтноi плати по району.
4.З Посилити роботу по легалiзацiТ <<TiHboBoT зайнятостi>> та cTBopeHHi
нових робочих мiсць в районi.
4.4 Разом з територiальними органами державноi iнспекцii працi
забезпечити використання повноважень щодо притягнення винних до
адмiнiстративноi вiдповiдальностi за порушення законодавства про оплату
працi.

5.

Начальнику управлiння агропромислового розвитку Рой Г.А. до
01.0З.20|5 року спiльно з орендарями земельних паТв переглянути розмiр

орендноТ плати за оренду паТв громадян i довести ii'He нижче 4О/о.
Забезпечити повнiстю розрахунки орендарiв за оренду паiв в 2015 роцi до
20.1 1.20l5 року.

Про проведену роботу iнформувати райдержадмiнiстрацiю до 0l.\2.2015

року.

6. Вiддiлу Щержземагенства в Барвiнкiвському районi (Плахотiнiй

H.I.)

разом з головами MicbKoT та сiльських рад:

6.1 Завершити iнвентаризацiю Bcix земель та

землекористувачiв на
територii MicbKoT та сiльських рад до 01 .07.2015 року.
б.2 Протягом року здiйснювати аналiз порушень земельного законодавства
та вживати заходи вiдповiдного реагування.
7. Начальникам управлiнь, вiддiлiв, керiвникам бюджетних установ:
7.1 Розробити та затвердити заходи по eKoHoMiT бюджетних коштiв.

Надати розробленi заходи до 25 лютого 2015 року до райдержадмiнiстрацii
через фiнансове управлiння.
7.2 Провести роботу щодо оптимiзацii граничноТ чисельностi працiвникiв
бюджетних установ. Забезпечити утримання штатноТ чисельностi працiвникiв
у межах затвердженого фонду оплати працi. Обмежити сумiсництво та
замiщення вакантних посад.

7.3 В разi не виконаннjI \становою tsii\{trг g-l.]-i -- Б*.-а:з_:.a_ [- i-- -:r--'',
Украiни не допускати вип-lаТ по заробiтнil"r п_-tатi. якi носятъ не r-тбов' Еl!"оilli: .
та стимулюючий характер: на.lбавкlr. преrriТ та iншi BliпJaTI{.
7 .4 Забезпечити дотримання затвер.]r\енIl\ _r i rriTi в по енер гон ос iя rt.
7.5 Установити контроль за цiльови}I та ефективни\I BIlKopIlcTaHHя\r r ]lJ 15
роцi видiлених бюджетних коштiв, обмежити непершочерговi ви:атки.

8. Покласти

персон€Lпьну вiдповiдальнiсть на начальникiв управлiнь,
вiддiлiв, керiвникiв бюджетних установ за дотримання бюджетноТ дисциплiни,
цiльовим та ефективним використанням бюджетних коштiв, забезпеченням
своечасноi виплати заробiтноi плати до кiнця року та розрахункiв за спожитi

енергоносiТ.

9. Начальнику вiддiлу освiти районноi державноi адмiнiстрацiт Коптевiй
н.о., головноМу лiкарю кзоЗ <Щентральна районна лiкарня>> Халсеву о.д.,
головному лiкарю кзоЗ <<Барвiнкiвський районний центр первинноТ медикоcaHiTapHoT допомоги>> Васильеву B.I., завiдувачу сектору культури та туризму
районноi державноI адмiнiстрацiТ Трояну ю.в., директору комунальноТ
установи Барвiнкiвського районного територiального центру соцiального
обслуговування (надання соцiальних послуг) Протасовiй T.I., директору
Барвiнкiвського районного центру соцiальних служб для сiм'i, дiтей.u1aonoii
троян о.в., iнформувати голову районноi державноi адмiнiстрацii по
виконанню заходiв по eKoHoMii бюджетних коштiв до 01.07.2015
року та до
01.01.20116 року.

10. Начальнику фiнансового управлiння (Чухно м.в.) пiдготувати

проект розпорядження з даного питання.

Голова районноТ державноi
адмiнiстрацii
Чухно

|*-

м.л. БЕккЕр

