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weв-caйт: www.bereg-rda.gov.ua, e-mail:admin@bereg-rda.gov.ua, код ЄДРПОУ 04053708

_26.01.2015_                                                                                            №__02-8/4__


На виконання листа голови Закарпатської облдержадміністрації 20.01.2015 № 133/06-03,  за результатами селекторної наради 13 січня 2015 року  під головуванням Прем’єр-міністра України з питання підготовки і прийняття місцевих бюджетів на 2015 рік та додаткових джерел їх доходів у зв’язку із проведенням податкової реформи:

Сільським   /селищній/   радам

 1. Рекомендeвати:
встановити у січні 2015 року ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів з урахуванням вимог Податкового кодексу України;
встановити у січні 2015 року ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2015 рік для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості та пільг з його сплати;
подати до 1 лютого 2015 року органу Державної фіскальної служби України у Берегівському районі за місцезнаходженням об’єкта житлової  та/або нежитлової нерухомості інформацію про встановлені ставки та пільги з податку;
прийняти до 15 липня 2015 року рішення щодо встановлення податку на нерухоме майно в частині плати за землю, пільг із сплати цього податку та подати до 25 грудня 2015 року органу Державної фіскальної служби України у Берегівському районі  інформацію про прийняті рішення;
прийняти у січні 2015 року рішення щодо запровадження транспортного податку;
переглянути протягом січня 2015 року ставки єдиного податку для 1 і 2 груп платників податку;
прийняти рішення щодо скасування збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, оскільки з 1 січня 2015 року зазначений збір не справляється.                                

Розпорядникам коштів районного бюджету /за списком/ та рекомендувати органам місцевого самоврядування

2. Вжити заходів щодо забезпечення :
відповідності повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу надходжень  до бюджету на відповідний бюджетний період;
укладення договорів  за кожним видом енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, у межах установлених відповідним головним розпорядником коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності дотримання жорсткої економії бюджетних коштів;
дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни та запобігання втратам фінансових ресурсів та майна;
скорочення на три відсотки чисельності працівників бюджетних установ.
3. Про виконання кожного заходу, зазначеного у цьому дорученні, районна державна адміністрація просить повідомити  фінансове управління райдержадміністрації до 3 лютого 2015 року. 
4. Контроль за виконанням цього доручення покласти на першого заступника голови державної адміністрації  Матія В.О.  




Голова державної адміністрації                        	                                          Г. Кінч



Матій В.О.,
Ваш О.М.,  23134

