
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__11 березня 2022_ року              м. Старокостянтинів                      № __61/2022-р__ 

 

 

Про заходи щодо наповнення 

бюджету Старокостянтинівської 

міської територіальної громади, 

дотримання жорсткого режиму 

економії бюджетних коштів у 2022 

році 

 

 

На виконання розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 24 лютого 2022 року № 122/2022-р «Про заходи щодо 

наповнення місцевих бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії 

бюджетних коштів у 2022 році», з метою наповнення бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, отримання додаткових 

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

запобігання виникненню ризиків розбалансування бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади в процесі його 

виконання, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, соціальних 

виплат, економного і раціонального використання бюджетних коштів та 

посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році, керуючись статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити: 

 

1) план заходів щодо наповнення бюджету Старокостянтинівської міської 

територіальної громади у 2022 році (додається); 

 

2) заходи щодо економного і раціонального використання коштів бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у 2022 році (додається). 

 

2. Виконавцям заходів забезпечити їх виконання та щоквартально до 5 

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                        

(Валентина КАМІНСЬКА) щоквартально до 10 числа місяця, що настає за 

звітним періодом, інформувати міського голову про результати проведеної 

роботи.
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4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                               підпис                              Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

11 березня 2022 року № 61/2022-р 

 

План заходів щодо наповнення бюджету  

Старокостянтинівської міської територіальної громади у 2022 році 

 

тис. грн 

№

з/п 
Зміст заходу 

Строк 

виконання 
Виконавці 

План 

додатко-

вих 

надход-

жень 

В тому числі: 

І 
к
в
ар

та
л
 

ІІ
 к

в
ар

та
л
 

ІІ
І 

к
в
ар

та
л
 

ІV
 к

в
ар

та
л
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І. Детінізація фінансових потоків та легалізація ринку праці 

1.1 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, Головне 

управління Державної 

податкової служби у 

Хмельницькій області 

     

1.2 Проводити роботу з 

підприємствами усіх форм 

власності в частині збільшення 

розміру заробітної плати, 

 Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради, Головне 

     

 



2 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 враховуючи підвищення 

соціальних стандартів. 

Недопущення виникнення 

заборгованості із заробітної 

плати, забезпечення повноти 

перерахування податку на 

доходи фізичних осіб 

Протягом 

року 

управління Державної 

податкової служби у 

Хмельницькій області 

     

1.3 Забезпечити дієву роботу 

міської комісії з питань 

легалізації виплати заробітної 

плати і зайнятості населення 

та тимчасової комісії з питань 

погашення  заборгованості із 

заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних 

виплат, з одночасним 

перерахуванням податку на 

доходи фізичних осіб до 

бюджету громади 

Протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради, фінансове 

управління виконавчого 

комітету міської ради, 

Головне управління 

Державної податкової 

служби у Хмельницькій 

області 

  

   

1.4 Провести роботу з виявлення 

відокремлених підрозділів 

підприємств та організацій, які 

не сплачують податки до 

бюджету громади, здійснюючи 

Протягом 

року 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради, фінансове 

управління виконавчого 

комітету міської ради, 

1000,0 0 200,0 300,0 500,0 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 господарську діяльність на 

території громади. Вжити 

заходів щодо сплати податку 

на доходи фізичних осіб до 

бюджету міської 

територіальної громади 

новоствореними 

підприємствами 

 Головне управління 

Державної податкової 

служби у Хмельницькій 

області 

     

1.5 Проводити аналіз повноти 

надходження акцизного 

податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів 

до бюджету міської 

територіальної громади. 

Вжити заходів з протидії 

тіньової реалізації підакцизних 

товарів 

Протягом 

року 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради, фінансове 

управління виконавчого 

комітету міської ради, 

Головне управління 

Державної податкової 

служби у Хмельницькій 

області 

     

II. Збільшення надходжень місцевих податків та зборів 

2.1 Встановити дієвий контроль за 

дотриманням норм 

законодавства суб’єктами 

господарювання стосовно 

повного та своєчасного 

проведення розрахунків з 

власниками земельних ділянок 

Протягом 

року 

Старости 

старостинських округів 

міської територіальної 

громади, управління 

земельних ресурсів 

виконавчого комітету 

міської ради, фінансове 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 сільськогосподарського 

призначення, земельних 

часток (паїв) і відповідного 

перерахування до бюджету 

міської територіальної 

громади податку на доходи 

фізичних осіб 

 управління виконавчого 

комітету міської ради, 

Головне управління 

Державної податкової 

служби у Хмельницькій 

області 

     

2.2 Провести інвентаризацію 

землекористувачів, що 

використовують земельні 

ділянки на території міської 

територіальної громади без 

правовстановлюючих 

документів, у тому числі під 

будівлями і спорудами. 

Систематично контролювати 

укладання договорів оренди і 

стан сплати орендної плати за 

землю 

Протягом 

року 

Управління земельних 

ресурсів виконавчого 

комітету міської ради, 

фінансове управління 

виконавчого комітету 

міської ради  

200,0 0,0 50,0 60,0 90,0 

2.3 Здійснити заходи щодо 

припинення права 

користування земельними 

ділянками у випадку 

систематичної несплати 

орендної плати за землю з 

Протягом 

року 

Управління земельних 

ресурсів виконавчого 

комітету міської ради 

200,0 0,0 50,0 60,0 90,0 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 метою передачі їх у 

користування плато-

спроможним суб’єктам 

господарювання. Продовжити 

роботу щодо переукладання 

договорів оренди, з 

урахуванням вимог чинного 

законодавства   

       

2.4 Вжити заходів щодо 

оформлення 

правовстановлюючих 

документів на земельні 

ділянки під водними 

об’єктами, що перебувають в 

оренді фізичних і юридичних 

осіб 

Протягом 

року 

Старости 

старостинських округів 

міської територіальної 

громади, управління 

земельних ресурсів 

виконавчого комітету 

міської ради 

     

2.5 Забезпечити підвищення 

ефективності використання 

майна підприємств, що 

належать до комунальної 

власності. Посилити контроль 

за повнотою та своєчасною 

сплатою платежів за оренду 

(суборенду) майна 

комунальної власності. 

Активізувати претензійну 

Протягом 

року 

Відділ комунального 

майна виконавчого 

комітету міської ради, 

юридичний відділ 

виконавчого комітету 

міської ради 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 роботу до неплатників        

ІІІ. Скорочення податкового боргу 

3.1 Забезпечити скорочення 

податкового боргу зі сплати 

податків і зборів до бюджету 

міської територіальної 

громади  шляхом проведення 

усього комплексу дієвих 

заходів 

Протягом 

року 

Головне управління 

Державної податкової 

служби у Хмельницькій 

області, фінансове 

управління виконавчого 

комітету міської ради   

100,0 0,0 20,0 30,0 50,0 

3.2 Активізувати позовну роботу 

щодо стягнення податкового 

боргу з боржників в судовому 

порядку 

Протягом 

року 

Головне управління 

Державної податкової 

служби у Хмельницькій 

області 

9946,5 1150,0 1980,0 3000,0 3816,5 

 Всього   11446,5 1150,0 2300,0 3450,0 4546,5 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради                                       підпис                                                        Наталія ШАБЕЛЬНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

11 березня 2022 року № 61/2022-р 

 

 

Заходи  

щодо економного і раціонального використання коштів бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у 2022 році 

 

тис. грн 

№ 

з/п 

Зміст заходу План 

економії та 

раціональ-

ного 

викорис-

тання 

бюджет-

них коштів 

У тому числі: 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Удосконалити 

мережу бюджетних 

установ, штатної 

чисельності, у тому 

числі: 

1335,3 0,0 0,0 0,0 1335,3 

1.1 Закладів освіти  1335,3 0,0 0,0 0,0 1335,3 

  

з них:  

   мережі закладів 

загальної середньої 

освіти із 

скорочення їх 

кількості (за 

рахунок об’єднання 

малокомплектних 

шкіл, зміни їх типу 

та/або ступеня, 

реорганізації, 

тощо), підвищення 

наповнюваності 

класів, груп; 

скорочення 

працівників 

закладів загальної 

середньої освіти;  

1335,3 0,0 0,0 0,0 1335,3 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

    закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти з 

урахуванням 

необхідності їх 

укрупнення та 

здійснення 

підготовки 

робітничих кадрів, 

відповідно до 

потреб регіону та 

ринку праці 

використання 

потенціалу таких 

навчальних 

закладів для 

здійснення 

підготовки та 

перепідготовки 

незайнятого 

населення; 

   інших закладів 

освіти (заклади 

дошкільної та 

позашкільної освіти 

тощо) 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

1.2 Малопотужних 

клубів, бібліотек 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Інших закладів 

бюджетної сфери 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Спрямувати 

вільний залишок 

коштів, що 

утворився станом 

на 01 січня 2022 

року в місцевих 

бюджетах, на 

покриття дефіциту 

на виплату  

1886,9 0,0 0,0 1886,9 0,0 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 заробітної плати 

працівникам 

бюджетних установ 

та на оплату 

енергоносіїв 

бюджетної сфери 

     

3 Спрямувати 

виплати та доплати 

стимулюючого 

характеру при 

наявності дефіциту 

коштів на 

обов’язкові 

виплати заробітної 

плати працівникам 

бюджетної сфери 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Здійснити 

перерозподіл 

незахищених та 

непершочергових і 

непріоритетних 

статей видатків та 

спрямувати їх на 

заробітну плату та 

оплату енергоносіїв 

бюджетної  сфери 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Спрямування 

трансфертів з 

інших місцевих 

бюджетів (без 

обласного 

бюджету) на 

покриття дефіциту 

коштів на 

обов’язкові 

виплати заробітної  

плати працівникам 

та оплату 

енергоносіїв 

бюджетної сфери 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Припинити 

підготовку проєктів 

нових та внесення 

змін до діючих 

цільових програм, 

що потребують 

додаткового 

фінансового 

ресурсу у разі 

наявного дефіциту 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Забезпечити 

жорсткий режим 

економного 

використання 

енергоносіїв та 

продовжити роботу 

з упровадження 

енергозберігаючих 

технологій та 

встановлення 

твердопаливних 

котлів 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Інші заходи  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Разом: 3222,2 0,0 0,0 1886,9 1335,3 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради           підпис              Наталія ШАБЕЛЬНИК 


