
 
 
 
 

Про роботу місцевих органів влади 
та органів місцевого самоврядування 
області щодо виконання місцевих 
бюджетів за 8 місяців 2019 року 

 
 

На підставі статей 6, 18, 33, 35 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, частини 1 статті 78 Бюджетного кодексу України, з метою 
збільшення надходжень місцевих бюджетів області, враховуючи інформацію з 
цього питання (додається):  

1. Відзначити, що протягом 8 місяців 2019 року Старокостянтинівською 
міською радою, Маківською, Ганнопільською, Гуківською, Улашанівською, 
Берездівською, Новоставецькою сільськими, Летичівською, Ямпільською, Гри-
цівською, Старосинявською селищними об’єднаними територіальними гро-
мадами вжито недостатніх заходів щодо забезпечення виконання місцевих 
бюджетів.  

2. Славутській районній державній адміністрації, рекомендувати Розсо-
шанському, Шаровечківському, Ленковецькому, Китайгородському сільським, 
Наркевицькому, Меджибізькому селищним головам проаналізувати причини 
зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року та вжити заходів щодо недопущення 
втрат доходів. 

3. Головам Шепетівської, Ярмолинецької, Деражнянської районних дер-
жавних адміністрацій, рекомендувати Понінківському міському, Меджибізь-
кому, Вовковинецькому селищним, Китайгородському, Розсошанському, Ган-
нопільському сільським головам провести роботу щодо доведення розміру 
орендної плати за землі сільськогосподарського призначення за межами 
населених пунктів до середньообласного показника. 

4. Районним державним адміністраціям, рекомендувати управлінню 
Держпраці, Головному управлінню ДПС в області, виконавчим комітетам 
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міських (міст обласного значення) рад, іншим органам місцевого самовряду-
вання активізувати перевірки дотримання законодавства про працю, у першу 
чергу суб’єктами господарювання, де чисельність найманих працівників не 
відповідає наявним у роботодавця виробничим фондам, торговим площам, 
касовим апаратам, ліцензіям, кількості транспортних засобів, площі сільсько-
господарських угідь тощо. 

5. Районним державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим комі-
тетам міських (міст обласного значення) рад, іншим органам місцевого само-
врядування суттєво активізувати роботу щодо виконання розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 20.02.2019 року № 96/2019-р “Про 
заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, дотримання жорсткого режиму 
економії бюджетних коштів у 2019 році”. 

6. Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адмі-
ністрації спільно з виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) 
рад, об’єднаними територіальними громадами, районними державними адміні-
страціями прискорити проведення інвентаризації договорів оренди земель 
водного фонду і водних об’єктів та приведення їх у відповідність до чинного 
законодавства шляхом укладення додаткових угод, а також встановити причини 
затягування державної реєстрації договорів оренди водних об’єктів та несплати 
до обласного бюджету нарахованих платежів. 

7. Рекомендувати: 
1) виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад проана-

лізувати причини нижчих, ніж в інших обласних центрах та містах обласного 
значення України, показників надходжень податку на доходи фізичних осіб, 
вжити заходів щодо їх збільшення; 

2) Берездівському сільському та Ямпільському селищному головам про-
налізувати причини систематичного невиконання доходної частини місцевих 
бюджетів; активізувати роботу з контролю за дотриманням законодавства про 
працю на підприємствах усіх форм власності; провести роботу щодо доведення 
розміру орендної плати за землі сільськогосподарського призначення (за межа-
ми населених пунктів) та орендної плати за землю (паї) до середньообласного 
рівня; переглянути ставки місцевих податків та зборів; вжити заходів до 
збільшення надходжень до місцевих бюджетів акцизного податку з роздрібного 
продажу підакцизних товарів та зменшення податкового боргу; 

3) Дунаєвецькому, Меджибізькому, Сатанівському, Старосинявському, 
Грицівському, Староушицькому, Білогірському, Ямпільському , Смотрицькому 
селищним, Берездівському, Ганнопільському, Колибаївському, Лісовогрині-
вецькому, Маківському, Розсошанському, Гуківському, Ленковецькому, Солоб-
ковецькому, Жванецькому, Баламутівському, Шаровечківському, Новоста-
вецькому, Улашанівському сільським головам вирішити питання щодо роботи 
інспекторів праці; 
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4) Головному управлінню ДПС в області разом із Віньковецькою, Полон-
ською, Городоцькою, Новоушицькою районними державними адміністраціями, 
виконавчими комітетами Хмельницької міської, Гвардійської, Китайгородської, 
Гуменецької, Гуківської, Баламутівської, Ленковецької сільських, Ямпільської, 
Дунаєвецької, Смотрицької селищних, обраних об’єднаними територіальними 
громадами, вжити заходів з ліквідації тіньового обігу алкоголю і тютюну та 
збільшення надходжень до місцевих бюджетів акцизного податку з роздрібного 
продажу підакцизних товарів; 

5) Головному управлінню ДПС в області разом з районними державними 
адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) 
рад, об’єднаними територіальними громадами вжити заходів щодо зниження 
податкового боргу до місцевих бюджетів. 

8. Районним державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим комі-
тетам міських (міст обласного значення) рад, рекомендувати іншим виконавцям 
про результати проведеної роботи поінформувати Департамент фінансів облас-
ної державної адміністрації до 01 грудня 2019 року для подальшого узагалінен-
ня та інформування обласної державної адміністрації до 15 грудня 2019 року.  

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Тимчасово виконувач обов’язків  
голови адміністрації  Володимир КАЛЬНІЧЕНКО 


