
чугу!вськА РАйоцнА дшРжАвяА Адм|н|стРАц[я

хАРк!всько| оБлАст|
РозпоРядж!,ння

чут|в

про писумки впко!авпя бюджец
рдйояу }д 2013 р!к т! завданп' яд
2014 р!к

в;длов;дпо до статей 6, 18 закояу укра]'яи "пРо м!сцев! державн!
адм!н!!трац]|' та ! метою ).)ненРя чедол;к;в. !о!}цени\ пРи в/коьмн!
м1сцевпх бюджет!в райояу у 2о]з Роц!, для забезпечеяня стаб;льхою
функц|онуванш бюдхф,о| сфер' району в 20|4 роц|, л!двищевяя р!вм
ф;ьаь(ово1 дисципл;ни !а врцов)ючи Р;ценн4 ко !ег'_1 райоРно_1 державно"
адм;н;стац;1 !а збор;в адм;н;(тливчо_юспо1аРсько!о ак!ив) райоР)
в;д 25 беР.зяя 20|4 Року:

1. Рекомендуватя с;льським та селищним головам:
].! ']абе}печити бе.)фовне виконаРня пок3ник;в дохолно] час|ини

м'сцевих бюджет!в у 2014 роц' та 3ад;ят' вс! мохлив! способи для одоРжанвя
додатковпх доход!в.

].2 лроаьы|9ва!и рапи ншанн! п:ьг ' сплап полак!в ! шагеж!в ло
м;сцевих бюджет!в з метою недопущеяяя 3меншевяя вадходхевь'

1.3. забезпеч!@ за6оРгованост! з виплати зароб;тво|
платп на п;дпрп€мствах райояу та сво€часяе перерахувавяя податку яа доход'
ф;]ичних о(;6 } виплачено_1 ]аРо6;тно. г]в'ц !а 1 ]нши\ ло\од;в. виллачених в

нацральн!й форм;.
!.4. внес'и чореч!иви до !сн)ючич доювоР;в оренди 1еме1ь в мефах

населених пунк!!в в;!пов!дно до проведено: нор!3|ивно_1 Рошово] оц!чки.
2. Рехомендува!и ч)}_1всьь;й о6'Фнан]и державн|й пода.ков!' ;нспекц|1

голов!ого упРаш!вш м!вдоход!в у харк;вськ]й облас' (довхич в.Ф.):
2 ]. лосили!и коггроль ' адхолженняч пола!к;в

!збор!вдо м!сцевих бюджет!в' не допускати зростаяяя податкового боРц.
2.2. проводити перев!рки .}6.к!;в юс1о!арюваРня. яь! виг13ч)югь

ьайманим прац;вникам 1аро61 ь) плап нижч}. н;ж вс'3новлено
законодавством.

2.] провсс!и ро6оо з ьелоп)шення фвк!!в '!|ньово1{айш!ос 1-.

2.4. забезпечит! в'кояаняя доход!в загоьяого фовду дерхавяою
бю,!жс). {а р!\Рок ячи\ 

'л:й!ню.!ься 
в;дРа\}вачь9 . о|8ц:] виг!вн.ванч4

м;сцевим 6юдхфам'



адм1н!стац]|, юловним розпорядяикам 6юдхфпих ко!цт.в:
з.]' вжити :,аход!в щодо бе1ъ,овяого викояаяяя в!мог стап! 77

Бюджетяого кодексу укр'ни у частия! врахуваняя в першочерговому порядку
погреби в кош1ач: на оплао пра!;' в!дповшно ло
законодавством умов оплати прац! та розм;Ру м!в;мшьво| зароб;тно] плати' ва
лроведеяня РозР&ху!к;в за еяерговос|'|' як; спохиваюткя бюджетп'ми

з.2. зд|йснювати фактичв; видатки яа заРоб;тну шац' включаючи
ви!а1ки на пРем;1 !а ;нш; види вина'ород. ма!ер;мьн) допо!оо !'ше в цежах

фон!) 'ароб|!но1 
пла!и. 

'а!веРл4еРо-о 
в кош!оРисах : п13нах викори.!ання

3.з' пос'лити конФоль за ц!льовйм !ефективяим викоРистанвям

з.4' вжитя заход;в щодо недопущеяня небюдхетяот щедиторсько]
заборгованост] та прострочеяо] де6!торсько] ; кредитоРсько| за6оргованост|.

з'5. вжити заход!в з опт!м!зац1! мереж| бюдхФвих уставов'
4. } правл;нню пРа]; !в сош!дьно!о 1ахи(ц ча.елення районно_1

деРхав!о1 адм;в!етрац|1 (лисянський о.с') провест' робоц щодо створеяня
нови^ ро6очи} м;.!ь тв недоцшенш випа.0к|в пор)шень {а\онодавс.ва про

5. вс;м виконавцям пРо лроведену робоц ;яформувати голову райопвот
державчо! алч!н;с!Ра!;1 чеРез ф!начсове )правл;лня ройонно] деожавно]
ад!;н;сташ|т шоква!!алу !о !0 числа м;сяц!. шо наста. 

'а 
]впним пер|одом.

протягом 20 !4 року.
оФ!Рачсовом) )1раш1нью раиопо_1 деРжавно1 а!м|н:стр3!!]

(Бурейко т.м') про впконавня розпорядження 1вформуват' голову районно;
дерхавно1 адм!в;стРац!] через се!{гор контолю апарату районно| дерхавво]|
адч1н1сг?ац;_1 цошар!м) !о 20 чис16 !!ся!я. до нас'а( }а 1в]тним пер!о!оч.
пРотяюм 20!4 року.

7' контоль за виконаняям Розпорядхенвя здпшаю за собою.

2

отруктурних п;дрозд1л;в районно1 державяо]

першпй з!ступя'к голови
райояио1 держ!впо| адм !я!стр'ц!! |о.к. вАРк!|нов


