
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про забезпечення виплати 

заробітної плати в бюджетній 

сфері у 2014 році 

 

З метою забезпечення виплати заробітної плати  в районі проводиться 

відповідна робота та вживаються заходи по збалансуванню місцевих  

бюджетів, підвищення їх фінансової спроможності та економному і 

раціональному використанню бюджетних коштів.  

На виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери за І 

півріччя 2014 року направлено 37248,38 тис. грн., що складає 82,3% від 

загального обсягу проведених видатків.  

Пріоритетність при розподілі вільних залишків коштів, що склалися 

на початок року на рахунках місцевих бюджетів надавалась забезпеченню 

видатків на оплату праці та енергоносії. 

Зменшені розміри надбавок педагогічним працівникам та 

бібліотекарям. 

По центральній районній лікарні з 01 лютого 2014 року закрито 4 

фельдшерських пункти та скорочено 6 штатних посад медпрацівників. 

Економія бюджетних коштів в поточному році складе 157 тис. грн. 

Однак, потребує удосконалення і реорганізації мережа закладів 

бюджетної сфери. 

Питома вага малокомплектних шкіл складає 71% їх загальної 

кількості, що обумовлює значні видатки на їх утримання. 

 Понад встановлені нормативи утримуються 2 клубні заклади в с. 

Сухоліски Сергіївської та с. Високе Смоської сільських рад. 

Незабезпеченість асигнуваннями на оплату праці в бюджетній сфері 

становить 16053,1 тис. грн. 

З врахуванням обговорення на розширеному, спільному з Президією 

районної ради засіданні Колегії райдержадміністрації та з метою створення 

сприятливих умов із виплати заробітної плати, інших соціальних виплат, 

економного використання бюджетних коштів: 

 

1. Відділам райдержадміністрації: освіти (Юрасюк О.С.), культури, 

туризму і релігій (Ходаковська Т.В.), управлінню соціального захисту 

    04 липня 2014 року     м. Прилуки         № 287 

  



населення райдержадміністрації (Бутко Н.П.), виконкомам сільських і 

селищних рад: 

1.1 Забезпечити виконання вимог статті 51 Бюджетного кодексу 

України  щодо утримання чисельності працівників в межах затверджених 

асигнувань на оплату праці. Не допускати збільшення штатної чисельності 

працівників, крім випадків визначених законодавством. 

1.2. Провести перегляд рівня надбавок педпрацівникам та 

бібліотекарям відповідно до вимог постанов Кабінету Міністру України від 25 

березня 2014 року №88 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.03.2011 №373» та від 25 березня 2014 року №89 «Про 

внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 

30.09.2009 №1073», заощадивши 802,2 тис. грн. бюджетних коштів. 

1.3. Не здійснювати виплати стимулюючого характеру та 

необов’язкових доплат працівникам бюджетних установ в умовах нестачі 

бюджетних призначень на оплату праці. 

1.4. Активізувати роботу  щодо  збільшення обсягів власних 

надходжень бюджетних установ та спрямувати понадпланові надходження на 

заходи, здійснення яких необхідне для виконання основних функцій, які не 

забезпечені коштами загального фонду. 

 

2. Відділу освіти райдержадміністрації (Юрасюк О.С.) забезпечити 

ефективне комплектування шкільної мережі на 2014-2015 навчальний рік та 

реорганізацію Валківської і Малківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в ЗОШ І-ІІ 

ступенів, Жовтневої і Рудівської ЗОШ І-ІІ ступенів в ЗОШ І ступеня (сума 

економії складе 157 тис. грн.). 

 

3.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Мусійченко Н.В.), 

виконкомам сільських і селищних рад забезпечити спрямування вільних 

залишків бюджетних коштів, понадпланових надходжень та поточних 

надходжень до загального фонду відповідних місцевих бюджетів, у першу 

чергу, на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. У разі 

виникнення заборгованості із заробітної плати здійснити комплекс конкретних 

заходів щодо погашення заборгованості, забезпечивши використання не менше 

90% наявних коштів загального фонду місцевих бюджетів. 

 

4. Виконкомам сільських і селищних рад направити не менше 50% 

коштів територіальних громад на виплату заробітної плати, оплату 

енергоносіїв, оздоровлення дітей з метою матеріального і соціального захисту 

населення відповідно до доручення голови облдержадміністрації від 20 травня 

2014 року №02-11/2148. 

 

5.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Мусійченко Н.В.) 

спільно з виконкомами сільських і селищних рад ретельно проаналізувати 

причини невиконання планових показників місцевих бюджетів за І півріччя 

2014 року по доходах загального фонду, розрахункових показників 



Міністерства фінансів України, а також зменшення надходжень платежів 

порівняно з відповідним періодом минулого року. 

 

6. Відділам райдержадміністрації: економічного розвитку (Корнієнко 

В.С.), містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

(Стукалова А.В.), управлінням райдержадміністрації: агропромислового 

розвитку (Бондаренко С.П.), соціального захисту населення (Бутко Н.П.) 

посилити координуючу та організаційну роль з виконання завдань районної 

програми економічного і соціального розвитку на 2014 рік з метою збільшення 

надходжень до місцевих бюджетів, у першу чергу, від податку на доходи 

фізичних осіб та плати за землю. 

 

7. Прилуцькій об`єднаній Державній податковій інспекції Головного 

управління Міндоходів у Чернігівській області (Пахарина В.Т.), управлінню 

Держземагенства в Прилуцькому районі (Монець М.М.), управлінню 

Пенсійного фонду України в м.Прилуки та Прилуцькому районі (Матвєєв 

О.О.), Прилуцькому міськрайонному центру зайнятості (Нестеренко О.А.), 

управлінням райдержадміністрації: фінансовому (Мусійченко Н.В.), 

соціального захисту населення (Бутко Н.П.), агропромислового розвитку 

(Бондаренко С.П.), відділу економічного розвитку райдержадміністрації 

(Корнієнко В.С.), виконкомам сільських і селищних рад: 

7.1. Забезпечити результативну роботу по виконанню Плану заходів, 

затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 26 березня 

2014 року №109 та голови райдержадміністрації від 31 березня 2014 року 

№122 щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел 

надходжень. 

7.2. Підвищити результативність засідань тимчасових комісій з 

питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких 

заслуховувати керівників підприємств, установ і організацій з відповідних 

питань. 

7.3. Забезпечити результативну роботу щодо пошуку резервів зі 

збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб шляхом упередження 

проведення виплат заробітної плати „у конвертах”, боротьби з тінізацією 

доходів громадян та ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб. 

7.4. Забезпечити усунення фактів нарахування на підприємствах 

заробітної плати нижче законодавчо встановленого мінімуму. 

7.5. Забезпечити створення на підприємствах, установах, організаціях 

району нових робочих місць. 

7.6. Вносити пропозиції щодо припинення права користування 

земельними ділянками у випадках систематичної несплати земельного податку 

або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на 

підставі статті 141 Земельного кодексу України. 

7.7. Невідкладно провести роботу щодо перегляду ставок за оренду 

землі відповідно до ринкових умов. 



7.8. Не приймати рішення щодо надання пільг зі сплати податків і 

зборів до місцевих бюджетів. 

 

8. На виконання вимог статті 51 Бюджетного кодексу України 

персональну відповідальність за виконання розпорядження покласти на 

керівників управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

(Бутко Н.П.), відділів райдержадміністрації: освіти (Юрасюк О.С.), культури,  

туризму і релігій (Ходаковська Т.В.), центральної районної лікарні (Заєць В.П.) 

та сільських і селищних голів. 

 

9. Рекомендувати органам місцевого самоврядування району 

прийняти відповідні рішення, спрямовані на виконання даного розпорядження 

та забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних 

установ, що фінансуються з місцевих бюджетів. 

 

10. Про результати проведеної роботи з виконання даного 

розпорядження інформувати фінансове управління районної державної 

адміністрації щоквартально до 3 числа місяця, наступного за звітним. 

 

11. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за 

собою. 

 

 

Голова районної 

державної адміністрації     І.В. Тютюнник 


