
                                                                                                        
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  13 грудня 2013 року        №  373 

смт. Голованівськ 

 

Про основні напрямки 

бюджетної політики на 2014 рік 

 

                 Відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до 

Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України 

пріоритетів та ґрунтуються на положеннях Програми економічних реформ на 

2010—2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 

ефективна держава”, Державної програми активізації розвитку економіки на 

2013—2014 роки, розпорядження Кабінету міністрів України від 27.03.2013 

№213-р «Про схвалення проекту Основних напрямків політики на 2014 рік»,  

інших прогнозних і програмних документів економічного та соціального 

розвитку України. 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити  основні напрямки бюджетної політики на 2014 рік 

(додаються). 

  

 

 

    

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Голованівської  

районної ради 

від 13 грудня 2013року 

№373 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 

бюджетної політики на 2014 рік 

Основні напрями бюджетної політики на 2014 рік розроблені відповідно до 

визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради 

України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів та 

ґрунтуються на положеннях Програми економічних реформ на 2010—

2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава”, Державної програми активізації розвитку економіки на 2013—2014 

роки, розпорядження Кабінету міністрів України від 27.03.2013 №213-р «Про 

схвалення проекту Основних напрямків політики на 2014 рік»,  інших 

прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку 

України. 

Основні завдання бюджетної політики 

- підвищення якості та ефективності здійснення видатків розвитку 

бюджету шляхом спрямування на реалізацію інвестиційних проектів з 

урахуванням результатів оцінки їх економічної ефективності; 

- підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верств 

населення; 

- забезпечення прямого зв’язку між соціальними пільгами та джерелами і 

механізмом відшкодування їх вартості надавачам, посилення адресності 

надання всіх видів пільгових послуг з упорядкуванням переліку їх 

утримувачів і встановленням економічно та соціально обґрунтованих 

нормативів споживання відповідних послуг, визначення методики 

розрахунку потреби в бюджетних коштах для компенсації за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян; 

- забезпечення легалізації тіньової заробітної плати та зайнятості; 

- недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати 

працівникам бюджетної сфери; 

- погашення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно 

активних підприємствах прискореними темпами. 

 

Пріоритетні завдання податкової політики 

Пріоритетними завданнями податкової політики у 2014 році будуть 

мінімізація ризиків ухилення від сплати податків та максимальне сприяння 

розвиткові внутрішнього виробництва шляхом зниження податкового 

(соціального) навантаження на фактори виробництва та спрощення 

адміністрування податків, зокрема: 

зміна ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з 

урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової 

продукції щодо деяких податків і зборів; 

встановлення об’єктивних критеріїв, вимог щодо надання податкових пільг; 



удосконалення механізмів протидії ухиленню від сплати податків та 

зменшенню податкових зобов’язань; 

розширення бази обкладення податком на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, для зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів; 

запровадження податку на багатство та розкіш працівникам районної ради; 

підвищення ставок плати за користування надрами; 

запровадження механізмів трансфертного ціноутворення; 

адаптація податкового законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу; 

підписання конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з іншими 

державами; 

якісне обслуговування платників податків із застосуванням новітніх технологій, 

спрощення документообігу, мінімізація витрат часу представників бізнесу на 

спілкування з державою. 

 

Взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами 

Забезпечення стійкого економічного розвитку регіонів здійснюватиметься 

шляхом визначення питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті 

України не нижче показника 2013 року (42 відсотки) з урахуванням: 

- розмежування на законодавчому рівні доходів між державним та місцевими 

бюджетами; 

- надання соціальних гарантій та виконання соціальних ініціатив Президента 

України; 

- зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму; 

- внесення змін до актів податкового законодавства в частині їх впливу на 

доходи місцевих бюджетів; 

- проведення адміністративної та адміністративно-територіальної реформи; 

- реалізації державної боргової політики, у тому числі щодо здійснення 

запозичень на місцевому рівні; 

- подальшого реформування медичної галузі; 

підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів; 

удосконалення формульного підходу до розрахунку доходів та видатків 

місцевих бюджетів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних 

трансфертів; 

підвищення прозорості та ефективності використання бюджетних коштів 

шляхом запровадження програмно-цільового методу складення та виконання 

місцевих бюджетів; 

підвищення рівня обґрунтованості бюджетного планування на місцевому рівні 

шляхом встановлення взаємозв’язку бюджетних показників із стратегічними 

цілями соціально-економічного розвитку територій та запровадження 

планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу; 

оптимізації мережі бюджетних установ; 

збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів за пріоритетними 

напрямами розвитку регіонів. 

_____________________ 
 

 


