
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

12 березня  2019 року  Старокостянтинів   № 80/2019-р 

 

Про заходи щодо наповнення 

бюджету міста, дотримання 

жорсткого режиму економії 

бюджетних коштів у 2019 році 
 

 

На виконання розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації 20.02.2019 № 96/2019-р «Про заходи щодо наповнення місцевих 

бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів у 2019 

році», з метою наповнення бюджету міста, отримання додаткових джерел 

надходжень до бюджету, у тому числі за рахунок детінізації економіки, 

запобігання виникненню ризиків розбалансування бюджету міста у процесі його 

виконання, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, соціальних 

виплат, економного і раціонального використання бюджетних коштів та 

посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2019 році, керуючись ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити: 

1) план заходів щодо наповнення бюджету міста Старокостянтинова у 

2019 році згідно з додатком 1; 

2) заходи щодо економного і раціонального використання коштів бюджету 

міста Старокостянтинова у 2019 році згідно з додатком 2. 

 

2. Виконавцям заходів забезпечити їх виконання та щоквартально, до         

3 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати фінансове 

управління виконавчого комітету міської ради про результати проведеної 

роботи. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

щоквартально до 7 числа  місяця, що настає за звітним періодом, інформувати 

міського голову про результати проведеної роботи виконавцями заходів. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
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міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Камінську В.К. 

 

 

 

Міський голова                                        підпис                                М. Мельничук 

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

12 березня 2019 року № 80/2019-р 

 

План заходів щодо наповнення бюджету міста Старокостянтинова у 2019 році 

 

тис. грн. 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці План 

додаткових 

надходжень 

в тому числі: 
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л
 

ІІ
 

к
в
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л
 

ІІ
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к
в
ар

та
л
 

ІV
 

к
в
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  І. Детінізація фінансових потоків та легалізація ринку праці  

1 Проводити інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед 

населення через засоби масової 

інформації щодо соціального 

значення легалізації праці та 

заробітної плати, обов’язкового 

декларування доходів і сплати 

податків 

Протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Старокостянтинівське 

управління Головного 

управління ДФС у 

Хмельницькій області 

     

2 Вжити спільних заходів щодо 

упередження виплати заробітної 

плати «в конвертах», негативних 

наслідків «тіньової» зайнятості 

та руйнування схем ухилення від 

сплати податку на доходи  

Протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Старокостянтинівське 

управління Головного  
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 фізичних осіб за рахунок не 

облікованої готівки, ведення 

подвійної бухгалтерії тощо 

 управління ДФС у 

Хмельницькій області   

   

3 Забезпечити проведення 

обстеження суб’єктів 

господарської діяльності щодо 

додержання мінімальних гарантій 

в оплаті праці, оформлення 

трудових відносин, погашення 

заборгованості та забезпечення 

повної сплати податків, зборів та 

обов’язкових платежів 

Протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення, 

фінансове управління 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Старокостянтинівське 

управління Головного 

управління ДФС у 

Хмельницькій області 

100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

4 Провести роботу з виявлення 

відокремлених підрозділів 

підприємств та організацій, які не 

сплачують податки до бюджету 

міста, здійснюючи господарську 

діяльність на території міста. 

Вжити заходів щодо сплати 

податку на доходи фізичних осіб 

до бюджету міста  

новоствореними та іногородніми 

підприємствами 

Протягом 

року 

Управління економіки, 

фінансове управління 

виконавчого комітету 

міської ради,  

Старокостянтинівське 

управління Головного 

управління ДФС у 

Хмельницькій області 

500,0 165,0 165,0 105,0 65,0 
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Провести роботу з перевізниками 

міста щодо легалізації робочих 

місць при проведенні конкурсів на 

перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального 

користування 

 Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради  
     

  II. Збільшення надходжень місцевих податків та зборів 

1 Здійснити заходи щодо залучення 

інвестицій у реальний сектор 

економіки міста, створення нових 

робочих місць 

Протягом 

року 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 
     

2 Продовжити роботу з виявлення 

землекористувачів, що 

використовують земельні ділянки 

без правовстановлюючих 

документів. Систематично 

контролювати укладання 

договорів оренди і стан сплати 

орендної плати за землю 

Протягом 

року 

Відділ з питань регулювання 

земельних відносин, 

фінансове управління 

виконавчого комітету 

міської ради  
200,0 10,0 10,0 90,0 90,0 

3 Продовжити роботу щодо 

переукладання договорів оренди, з 

урахуванням вимог чинного 

законодавства  

Протягом 

року 

Відділ з питань регулювання 

земельних відносин 

виконавчого комітету 

міської ради 

100,0 14,9 14,9 14,9 55,3 
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Організувати роботу з особами, 

які мають заклади торгівлі, щодо 

отримання ліцензій на право 

роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями та тютюновими 

виробами. Вжити заходів з 

протидії тіньової реалізації 

підакцизних товарів та 

забезпечення повноти сплати 

акцизного податку до бюджету 

 Управління економіки, 

фінансове управління 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Старокостянтинівське 

управління Головного 

управління ДФС у 

Хмельницькій області 

     

  ІІІ. Скорочення податкового боргу 

1 Затвердити завдання щодо 

скорочення податкового боргу до 

бюджету міста в обсязі не менше 

3% від рівня, визначеного станом 

на 01 січня 2019 року, та 

упередити його зростання 

Протягом 

року 

Старокостянтинівське 

управління Головного 

управління ДФС у 

Хмельницькій області, 

фінансове управління 

виконавчого комітету 

міської ради   

269,6 35,1 35,1 35,1 164,3 

2 Активізувати позовну роботу 

щодо стягнення податкового 

боргу в судовому порядку 

Протягом 

року 

Старокостянтинівське 

управління Головного 

управління ДФС у 

Хмельницькій області 

930,0 274,9 274,9 254,9 125,3 
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всього   2099,6 524,9 524,9 524,9 524,9 

 

   

 

  Керуючий справами                                                                        підпис                                                                                В. Янзюк 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

12 березня 2019 року № 80/2019-р 

 

Заходи 

щодо економного і раціонального використання коштів бюджету міста Старокостянтинова у 2019 році 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

заходів 

Виконавці Сума, 

тис. 

грн. 

У тому числі: 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3     4 5 6 7 

1 Спрямувати вільний залишок коштів, 

що утворився станом на 01 січня              

2019 року в бюджеті міста, на покриття 

дефіциту на виплату заробітної плати 

працівникам бюджетних установ та на 

оплату енергоносіїв  бюджетної сфери 

Протягом 

року 

Фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

771,1 0 0 0 771,1 

2 Спрямувати виплати та доплати 

стимулюючого характеру при наявності 

дефіциту коштів на обов’язкові виплати 

заробітної плати працівникам 

бюджетної сфери 

    

          

3 Здійснити перерозподіл не захищених 

та не першочергових і не пріоритетних 

статей видатків та спрямувати їх на 

заробітну плату та оплату енергоносіїв 

бюджетної сфери 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Припинити підготовку проектів нових 

та внесення змін до діючих цільових 

програм, що потребують додаткового 

фінансового ресурсу, у разі наявного 

дефіциту 

  

     

5 Забезпечити жорсткий режим 

економного використання  енергоносіїв 

та продовжити роботу з упровадження 

енергозберігаючих технологій та 

встановлення твердопаливних котлів 

    

          

Разом:   771,1 0 0 0 771,1 

 

 

 

Керуючий справами                                                                         підпис                                                                                       В. Янзюк 
 


