
чугу|вськА РАйоннА двРжАвнА Адм1н|стРАц1я

хАРк|всько| оБлАст1
РозпоРяджшння

9уц!в лъ //

11ро п1дсумки
бгодлсету району
завдання на20|3

адм1н1страц11) та 3

м|сцевих бтод>кет|в

функц|онування бтод>кетно{ сфери району в 20\з роц|, п|двищення р|вня

ф|',".'"о| дисципл|ни та врахову}очи р|п:ення колег!| районно| дерх<авно!

адм|н|страц!] в|д 26 березня20\3 року:
1. €|льським та селищним головам рекомендувати:
1.1. 3абезпечити безумовне виконання показник|в доходно| частини

м|сцевих бтодхсет|в у 20|з Роц| та зад|яти вс! мохсливост! для одер)|(ання

додаткових доход!в .

1.2. |{роанал!зувати факти надання п|льг з| сплати податк|в | платех<|в до

м|сцевих бтодх<ет|в з метото недопущення змен1шення надход)кень.

1.3. 3абе3печити повне пога1шення заборгованост! з виплати зароб|тно?

плати на п|дприемствах району та своечасне перерахуванн'{ податку на доходи

ф|зииних ос|б з виплачено| зароб|тно! плати та з |нштих доход|в, виплачених в

||атурш1ьн|й форм1.
|.4. |{ровести роботи по внесеннто зм|н до |снугочих договор|в оренди

земе]!ь в ме}ках населених пункт|в в|дпов|дно до проведено| нормативно{

щотшово| оц|нки.
2. Рекомендувати 9угувськ|й об'сднан|й дер>кавн|й податков|й !нспекц|]

(!овэкин Б.Ф.):
2.|. [{осилити конщоль 3а своечасним та повним надходженням шодатк1в

| збор|в до м|сцевих бтодясет|в, не допускати зростання податкового боргу.

2.2. |[роводити перев|рки суб'скт!в господар}овання' як| виплачу1оть

найманим прац|вникам зароб|тну плату нижчу, н|х< встановлено

законодавством.
2.3. |{ровести роботу з недопущення факт|в <<т|ньово| зайнятост|>>.

виконання
за 2012 р1к та
р|к

Б!дпов|дно до статей 6, 18 3акону }кра|ни <|[ро м|сцев| дерх<авн1

усунення недол!к|в, доп}ш{ених при виконанн1

у 2012 роц|, для забезпечення стаб|льного
мето1о

району



2.4. 3абезпечити виконання доход|в заг€!-пьного фонду дер)кавного
бтодя<ету, за рахунок яких зд|йснтосться в|драхування дотац1| вир!внтовання

м|сцевим бтодхсетам.
-
-). 1{ер|вникам управл|нь та в|дд|л|в районно| державно] адм!н|сщац|!,

головним розпорядникам бтоджетних котшт|в:

3.1. Бхсити заход|в щодо безумовного виконання вимог статт| 77

Бтодх<етного кодексу }кра|ни у частин| врахування в пер1цочерговому порядку

потреби в ко1птах: на оплату прац|, в|дпов|дно до встановлених чинним
законодавством умов оплати прац| та розм|ру м|н|мально| зароб|тно] ллати' на

проведення розрахунк1в за енергонос||, як| спох{ива}оться бтод>кетними

установами.
з.2. 3д|йснтовати фактинн| видатки на зароб|тну плату' вкл}оча!очи

видатки на прем|| та |нтш! види винагород, матер|'|льну допомоц ли1ше в межах

фонду зароб|тно| плати, затверд)ц(еного в ко1шторисах | планах використання

бгодхсетних котшт|в.
з.з. [{осилити контроль за ц|льовим | ефективним використанням

бгод>кетних кош:т|в.
з'4. Бхсити заход|в щодо недопущення небтодя<етно| кредиторсько]

заборгованост! та прострочено|деб|торсько? ! (редиторсько!заборгованост!.

3.5. Бх<ити заход|в з ог1тим|зац|] мере>к| бтодт<етних установ.
4. )/правл|ннто прац| та соц|ального захисту населення районно{

дерх{авно] адм|н|сщац|| (.|{исянський Ф.€.) провести роботу щодо створення

нових робочих м|сць та недопущення випадк|в пору1цень законодавства про

оплату прац|.
5. Бс1м виконавцям про проведену роботу !нформувати голову районно?

(Бурейко т.м.) про виконанн'{ розпорядження |нформувати голову районно1

дф'""'] адм|н|страц|| через сектор контрол}о апарату районно| дерхсавно|

адм|н1страц|| щокварт€}лу до 20 ч|4сла м|сяця, що настае за зв!тним пер|оАФй,

протягом 201з року.
7. (онтроль за виконанням розпорядх(ення з€ш1и1ша1о за собото.

дер}кавно[ адм|н!страц||
адм|н|страц|| щокварталу
11ротягом 201'з року.

6. Ф|нансовому

| олова районно! дерэпсавно[
адм1н1страц1!

через ф|нансове управл|ння районно| державно|
до 10 числа м|сяця, що настае за зв|тним пер!оАФ[,

управл1ннго районно| державно| адм|н|страц||

в.в. лоБош1|шнко


