
чугу[вськА РАйоннА двР)кАвнА Адм!н|стРАц!]я
хАРк|всько| оБлАст!
Розг!оРяд)квння

{угу|'в хэ /а/?

[1ро заходп щодо збалансування
показшпк1в райоцного та 1н!|[их
м!сцев||х б:одпсет!в райопу на
2014 р!к

Ёа виконання статт| 78 Бгодхсетного кодексу уФа!ъи, статей 6, 39 3акону
!кра!ни <|{ро м1сцев1 державн1 адм;н|страц|]), р1шення харк!всько] обласно|
Рдт в!д 30 с1чня 2014 роч ш9 938-у1 (про облаоний бгод>кет на 2014 р1к),
вимог постанови 1(аб!нету }м1!н!ср|в }кра!ни в|д 01.0з.2014 ш! 65 (про
економ|то дер:кавних котпт|в та недопущення втрат б!оджету> та розпоряд](ення
1(аб!нец й|н|сщ|в !кра'1ни в|д 01.0з.2014 !:|о 156-р <<|1ро заходи щодо
збалансування м|сцевих бтодэкет!в у 20|4 рош! в процес| !х виконання)):

1. 3атвердити заходи щодо збапансування показник!в районного та 1нтших
м1сцевих б|одкет|в району на 2014 р1к (дода}оться).

2. 1{ер[вникам структ1рних п!дрозд|л[в районно! дерх<авно! адм1н!сщац!|:
2.1.3абезпечити зд|йснення затверджених заход!в щодо виконання

в|дпов|дних бтодкет1в'
2.2. 1нформувати районну державну алм!н!сщац|то про стан зд1йснення

заход|в щодо виконанн'{ районного та 1нших м|сцевих бтод>кет|в району
в 2014 роц1 нерез ф!нансове управл!ння районнот державнот адм|н1срац|! до
01 щавня 2014 року та щокварт:].'1у до 01 числа м|ояця, насцпного за зв|тним
пер1одом, щ:отягом 2014 року.

3 . Рекомендувати с|пьським та селищним головам :

3.1. Розробити аналог|чн! заходи та надати !х до ф!нансового ущ;авл!ння
районнот дерхавно| адм1н!срац|!.

3.2. 1нформувати районну державну адм!н!срац!то про стан зд|йснення
заход|в щодо виконання районного та |н1]|их м|сцевих бтоджет|в району в
2014 роц1 через ф|нансове управл|нття районно! дерхсавно| адм1н1сщац|т
до 01 щавня 2014 року протягом 20[4 року та щокварталу до 01 числа м|ся1ц,
насцпного за зв!тни м пер1одом.

4.Ф!нансовотиу управл!нн}о районнот дер)кавнот адм|н[страц1т
(Бурейко 1.[4.) про виконання заход!в 

'нформувати 
го16ву рйонно| лержавно!

адм|н|сщац|! через сектор конщолю апарац районнот дерэкавно! адм1н!страд1!
до 10 тавня, 10 липня, 10 жовтня 2014 , до 23 о|чня 2015 року.

5. (онтроль за виконан|{'{м ро
|1ерпшпй засцгпник голови

за''1и1ц!1|о за собою.

районно1 дер'(авшо! адм!н!страц|1 .к. вАРжш[нов



3АтввРджвно
Розпорядхенг:я голови
районно| дерхсавно! адм|н1сщац!!

&т|з/:цуцу2?2,':'хр.//2
-------1--------

зАход{
щодо збалансування показцик!в районного та !н:шпх м1сцевпх бподэкет!в

району на 2014 р!к

мш!
з/л 3м|ст заходу 8|дпов|да.:тьн! за

виконання

1ерм1н
виконан}{'1 та

надання
1нформац||

1 2 3 4
1. |1роводити мон1торинг стану

пога!|]ення п|дприемствами,

установами та орган|зацйми
податкового борц ло м1сцевих
бтоджет1в, результати якого
розг''шдати на зас!даннях
ком|с|й щодо своечасно| сплати
податЁв та ефективного
викоРистання бтоджетних
котпт!в

голова районнот
державно! адм|н|страц|!,
с|льськ! та селищн|
голови р1вом з
9уц1вськото об'еднаното
державною податково|о
1нспекц|сто [оловного
управл!ння й1ндоход[в у
{арк1вськ[й област|

[!ротягом
2014 року

2. Актив|зувати претенз|йно-
позовц робоц з л|кв!дац!]'
заборгованост! з! сплати
податк|в та збор1в

[олова районно!
державнот адм|н1страц|т,
о1льськ1 та селищн[
голови разом з
9уч!всько:о об'еднаното
державно}о податково|о
1нспекц[сто [оловного
управл1ння й1ндоход!в у
)(арк|вськ!й област]

|1ротягом
2014 року

.,. 3абезпечити пога|пен!'{
заборгованост| з виплати
зароб|тно| плати на
п!лприсмствах. в установах га

орган!зац1ях райощ. незалежно
в|д !х форм власност[ з
перерахуванн'|м податку на

доходи ф!зитних ос!б до
м1сцевих бтодт<ет1в та не
допускати несвосчасно1 виплати
в под:}ль!пому

€|льоьк| та селищн1
голови разом з
управл!нням прац1 та
соц|ального захисту
населен|{я' в1дд|лом
1нФрастр}.ктури.

управ]1|н|{'1м
аРопромислового
розвитку районнот
державнот адм1н|страц1т

|1ротягом
2014 року



1 2 з
4. |{роводити робоц по

недо!уценн|о факт|в <<т|ньово|

заинятост1>' забезпетувати
створен|{'{ нових робояих м[оць
та не дотускати випадЁв
пору||]ень законодавства про
оплац прац|, особливо в
частин1 щодо забезпечення
витллати зароб1тно| плати на
р[вн1 не нижче' н1ж
встановлений законодавством

€1льськ| та селищн1
голови разом з
управл!нням прац1 та
ооц1апьного захисц
населення, в|ддйом
1нфрасщ1.кт1ри,

управл|нням
ащопромислового
розвитч районно!
державно| адм1н!страц!!,
9уц!вськото об'еднано:о
державно1о податково|о
|нспекц|ето [оловного
управл1ння \41ндоход|в у
{,арк!вськ1й облаот|

|1ротягом
2014 року

5. 8живати орган|зац1йних заход|в
з питань лроведення
1нвентаризац11
землекорисцвач1в на територ!!
району.
Фрган|зувати проведення
|нвентаризац1| земель запаоу'
резерву та земель водного
фонду.
|1рискорити проведення
що:пово! оц1нки земель
с1льськогосподарського та
нес1льськогосподарського
призначення в ме)ках | за
межами населенихпункт|в

[олова районно|
державно| адм1н|сщац!|,
с1льськ| та селицдн1
голови разом з
управл|нням
,{ержземагентства у
9угу|вськоплу район1
!арк1воько| област1

|1ротягом
2014 року

6. |1осилити робоц щодо
попереджен!{'1 та виявлен}'{
пору1]1ень земельного
законодавства у сфер1
земельних вйносин

[олова районно!
державно| адм!н1сщац[|,
с[льськ1 та оелищн1
голови р:вом з
1.правл|нням

'[ерхсземагентства у
9уц|вськопту район1
{арк|всько! обл4ст|

|!ротягом
2014 року
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7. 8хсивати заход|в щодо
додер)кання норм законод.|вства
суб'ектами господар|ованн'{
стосовно овоечасного та
повного проведення

розрахунк1в з в.]1асниками
земельних д!лянок
с|льськогосподарського
призначення' земельних часток
(па!в)' майна та майнових
насток (па|в).
3абезпенувати
ущиманн'1 та перерахування до
бюдт<ец податку на доходи
ф!з+тн них ос!б - власник|в
нерухомого майна та земел ьних
д|лянок

своечасне

[олова районно!
державно! адм|н!сщац||,
с|пьськ| та селищн|
голови разом з

1тгравл!нням
ащопромислового
розвитку районно!
державно| адм|н|страц1|

|[ротягом
2014 року

8. |1ерег,тянщи ставки та сщоки
сплати орендно| плати за
земельн| д!ля нки
с|льськогосподарського
щ)изначення. водного фонлу з

урахуванн']м коеф!ш|снц
!ндексац!] норма гивно!

щотпово! оц1нки земель'
розрахованого виходячи 1з

серелньор|нного !нлексу
1нфляц[|

[олова районно!
державно| адм|н[отрац|!,
с|льськ! та селищн|
голови разом з
9уц:вськото об'сднаного
дер)кавно|о податково}о
[нспекц|сто [оповного
1ттравл!ння й|ндоход!в у
{арк!вськ!й област! та

управл1нням
дерт{земагентотва у
{угу!вському район!
)(арк1всько| област|

[о 01 липня
2014 року

9. |{роанал1зувати доц|льн|сть
факт!в надання п|льг органами
м!сцевого самоврялування з!

сппати податк|в ! платеэк[в до
м1сцевих бтоджет1в з мето1о
недощ/щення змен||]ення
надходжень до м |сцевих
бтодтсет|в

[олова районно|
дерясавно! адм|н|сщац1|,
с1льськ| та селищн1
голови

|1ротягом
2014 року



2 з 4
10. 8живати д|евих заход|в щодо

зменшен!б| заборгованост| з|
сплати податку на доходи
ф|зинних ос!б !з зароб!тно|
плати та !нших доход|в,
виплачених у на'т уральн!й
форм1, 1 щодо забезпечен}{'{
перер.1хування податку
одночаоно з проведенням
розрахунк1в
форм1

у нацральн!й

€|льськ| та селищн|
голови разом з

управл1нттям прац1 та
соц[ального з?!хисту
населен}б1, в!дд|лом
1нфрасщукт1ри,

управл|нт:ям
афопромислового

районно|
державно1 адм1н1срац11,
9уц!вськото об'еднаното
державнок) податково!о
|нспекц1ето [оловного
1тгравл!ння \4!ндоход!в у
{арк|вськ1й област|

розвитц

|1ротягом
2014 року

11. 3абезпечити пога1]-1енн'т

орендарями заборгованост1 по
плат1 за оренду майна, що
нашежить до сп|льно| власност|
територ!альних щомад с!л,
селищ району'
,[!тя зб|льлпення надходжень
!н!ц1юваги питання перег;ш{ду

розм|ру оренднот плати,
в|дпов1дно до ринкових умов,
та в)кивати заходи для
свосчасного проведенн'1
розрах1ттк1в в поточнопту роц!

8|дд!ли охорони
здоров'я, осв1ти,
культ}?и 1 цризпгу, 1нп:1

сщукт1рн| п1дрозд|ли

районно! дерх<авно!
адм|н!сщац||, як[
нада}оть в оренду майно,
комунальна установа по
забезпеченттго д!яльност|
з утримання та
обслщов1ъання майна
сп|льно] власност|
територ!альних громад

[{ротягом
2014 року

12. 3абезпечити надходженн'1
ко|1|т!в в!д в|д11]кодув:!н н'{ втат
с|льськогосподарського та
л1согосподарського
виробництва в повнопту обсяз|
та використання 1х на освосння
земель для
с!льськогосподарськто< !

п|согосподарських пощеб,
пол|п:пенття в|дпов[дних уг1дь,
охорощ/ земель. в!длов1дно ло
розроблених програм та
проект!в землеустрою. а також
на проведенн'{ !нвентаризаш!|
земель' проведення
ноомативно1 гоо!пово1 о!11нки

€1льськ] та селищн]
голови разом з
управл|нням
,{ерлсземагентства у
9уц|вськоплу район!
{арйвсько! област|,

управл[нттям
ащопромислового
розвитку раионно1
дерясавно! адм!н!сщац1|

|[ротягом
2014 року
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земп1' розме)куванн'{ земель
дер)кавно] та комунал ьнот
влаоност;

1з. €прияти залуненнто до бтод>кету

розвитку спец|а,.1ьного фонду
м[оцевих бтоджет]в колпт|в
пайово] унаст! у розвиток
!нфрасщуктури населених
пункт1в, ощиманих в1дпов1дно
до ст. 40 3акону }кра!ни <|{ро

рецлк)вання
д|яльност[>>.
Бип.тукувати

м!отобуд!вно|

додатков1
надход)кення до ц!л ьових

фонд[в, утворених органами
м1сцевого самоврядуван!{'{'
зг|дно з ч инни м законодавством

€1льськ|
голови

селищн1 |{ротягом
2014 року

14. 3абезпечити виконання доход|в
заг:!'пьного фонду державного
бюлжец' за рахунок яких
зд[йсн:оеться в1драхування
дотац|| вир|внтованття

{уц!вська об'еднана
дер)кавна податкова
|нспекц|я [оловного
управл|ння \4[ндоход!в у
{арк!вськ1й област[

|{ротягом
2014 року

15. |{ровести роботу по
ви3наченнк' земель
нес!льськогосподарського
призначенн'{ за межами
населених пункт1в,
повновакенн'{ щодо
розпорядження якими
пок.]1адено на районну державну
адм|н[сщац1то, для под!шь|пого
продажу !1 та зарахування
кошт!в в|д прода)ку таких
земельних д1лянок до бтоджец
району

!тщавл|ння
.{ер>кземагентства у
{уц1вськоплу район[
{арк!воько? област|

|[ротягом
2014 року

16. 8экивати заход|в щодо
безумовного виконання вимог
статтт 77 Бтоджетного кодекс)
!кра!ни у настин1 врахування в
пер1шочерговому порядк}
пощеби в котштах на:

о|1лату прац| прац|вник1в
бтод:кетних установ в|дпов|дно
до встановлених чинним

Б[дд|ли охорони
здоров'я, осв|ти,
культри | турлтзпту, у
оправ.:х молод[ та
спорту' управл!ння прац1
та соц[ального захисц
насепення районно|
дер>кавно| адм|н1срац1!,
9угу!вський районний

|1ри
затверд>кенн!
м|сцевих
бтодт<ет|в та
протягом
2014 року
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законодавством умов оплати
прац| та розм!ру м!н;мальнот
зароб[тнот плати;

проведен|{'{ розрахунк|в за
електричну та те!1лову енерг|!о'
водопостачання'
водов|дведення' природний газ'
послуги ]в'язку. як!
спожив!шоться бтоджетними
установами

ценр соц|альних служб
для с!м'|, д1тей та
молод|, с|льськ| та
селилцн| голови

17. !{е приймати р1!дення щодо
зб!льшен ня штатно! чисельност!

бтоджетних
заклад|в та

кощ/нальних п!дприемств, кр|м

прац1вник1в

установ'

випадк1в'
в1дкриттям

пов'язаних з
(розптирент:ям)

установ та зростан}б]м к|лькост]
олержуван|в в!длов!лн их послуг
д:ш за':1оволення сусл !л ьн шх
пощеб.
|1ланувати видатки, пов'язан| !';

стимул|ованням прац!вник;в
кожно] б:оджетно| установи, за

умови забезпеяення у повноп{у
обсяз| за рахунок бюджетних
коп:т|в обов'язкових витллат !з
зароб1тно| плати прац1вникам,
!н!|]их соц|альних виплат'
видатк1в на проведен}{'{

розрахунк1в за коптунагтьн|
послуги та енергонос!| вс|х
бтодкетних установ, що
напе)кать до сфери )т1равл1н!{'1
вцпов'дного розпорядника
бгоджетних коп.тт1в. |1рипинити
виплац що|пово| винагороди
дерх(авним сщ'т<бовцям за
оумл1нну безперервну прац|о в
органах дер:кавно| в]1ади'
зразкове виконан}'{ рудових
обов'язк1в (постанова 1{аб|нету
й|н|сщ1в !кра!ни
в|д 24'02.2003 л! 212-п)

8|дд|ли охорони
здоров'я, осв1ти,
кульцри | туризплу, у
справ:1х молод1 '!^

спорту, управл|ння прац!
та соц1ального захисц
населення районнот
дер)кавно] адм!н!срац|!,
9уу!вський ра1|онн|1й
ценр соц|а.лтьних сл1экб
для с|м'!, д|тей та
молод1, с1льськ! та
селищн| голови

[1ротягом
року
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18. 3д|йснговати фактинн! видатки

на зароб1тну плац' вк.'1|оча]очи
видатки на прем|| та [н:п| види
винагород' матер1аль}!/
допомоц ли:пе в межах фонду
зароб1тно| плати, затверд)кеного
в ко1!.|торисах ! гшанах
використан!'{
коп.тт!в.
1а наявност1 простронено|
Федиторськот заборгованост[ |з
зароб1тнот плат:,1' а також за
спо)кит1 енергоноо1!,

розпорядникам кошт!в не брати
блод>кетн| зобов'язання по
загал ьнощ/ фо"ду та не
зд|йсгттовати платеж| за |ншими
заходами' пов'язаними з

функш!онуванням бюдэкетних

установ (щ|* захищених
вилатк|в)' до погашенгш тако|
заборгованост!

бтодхсетнто<

культури 1 цризму' у
спр.1вах молод| та
спорч, управ.гт|ння прац1
та соц|апьного захисту

81дд|ли
здоров'я'

охорони
осв|ти,

населення районнот
державно1 адм|н1сц)ац11'
!{угу!вський районний
ценщ ооц|альних сл1экб
для с|м'|, д1тей та
молод|, с1льськ| та
селищн! голови

|1ротягом
2014 року

19. 9становити л1м|ти опоясиванття
енергонос|!ъ у нат)?!1пьних

д.]ш{ кожно1

заходи' як1
знижки

та варт|сних

показник;1х
бтодтсетно1 уст:!нови' виходячи
з обсяг!в в|дпов1дних
бход;кетних асигнувань на р!к.
3д1йснити
забезпечать
нат}?апьних
вищат на енергонос|!, що
спо)кива|оть

уст:1нови.
3абезпечити
договор!в по
енергонос|:в
встановлених
головним
бтод:кетних
обфунтованих
споживанн'{.
Розробтттта та

бгодхсетн|

}'к.]|аденн'{
кожному виду

у межах'
в|дпов|дним

розпорядником
котпт|в,
л|м1т|в

затвердити д.]|'1

кожно] блодхетно1 установи

охорони
осв|ти,

8!дд1ли
здоров'я'
культури 1 тризт{у' у
справах молод1 та
спорц, управл1ння щ;ац|
та соц|ального захисц
населен1{'{ раионно1
державно1 адм1н1сщац11'
9уц!вський районний
ценщ соц|альних сщ,и<б

для с!м'|, д|тей та
молод1' с|льськ1 та
селищн| голови

|{ри
затверА>кенн!
м1сцевих
бтоджет1в



2 4
заходи щодо жорсткот економ1!
споживанн'{ енергонос1тв

20. 3абезпечити п|д иас виконання
бгод;кец проведення свосчаснот
та у повному обсяз| оплати
праш! праш!вник[в бгоджетних
установ 1 розрахунк1в за
енергонос|1 та комун:1льн|
послуги, як| опожива]оться
блоджетними установ:1ми' не
допускагочи буль-яко|
просщоченот заборгованост[ з
таких ви!1пат. учасникам
бюдэкетного процесу та органам
(азначейства забезгтечити
виконання вимог нак:ву
й!н!стерства ф|нанс!в 9кра|ни
в1д 23.08.2012 ']\'! 938 (про
затвердженн'{ |{орядку
казначейоького обслуговування
м1сцевих бтоджет1в> щодо
розрахунково-касового
оболуговування

ко1шт1в
блодхсец,

районного
кер|вники

Ф|нансове управл1ння
районно] деР)кавнот
адм[н1страц1т,
головн1 розпорядники

установ та зак.]1ад1в' що
ощимуоть ко|пти з

районного бгоджец,
91ту!вське управл|ння
,{ерх<авно| казнанейсько|
слРкби укра!ъи
)(арк|всько1 област|

|1ротягом
20\4 року

21. 3абезпенити, у раз| виникнення
по районному та 1нтцих
м|сцевих бтоджетах
заборгованост| |з зароб|тно|
плати, |ншшх соц1альних виплат
! оплати енергонос1|в та
кощ.'н:}льних послуг' комплекс
конще'] ни; заход;в щодо 1']'

пога!|]ення' спрямовук)чи
нас:1мперед не менлц як 90
в!дсотк1в н:ш{вних кош;т1в
загачьного фонду блод>кету

Ф1нансове управл|нн'т
районно] державнот
адм|н|сщац|т

|{ротягом
2014 року

22. Розробити та затвердити р!нн1
плани заход!в з пога1шення
кредиторсько! заборгованост! за

рахунок котпт1в заг:1льного та
спец|ального фонд!в бтоджец, а
тако)к змен|пен}!'( обсяц
деб|торсБкот заборгованост!

[оловн| розпорядникико:пт1в рйонного
блодхсец,
кер|вники установ та
заклад1в' що ощи}0'!оть
ко1].1ти з районного
бтодэкец

|{ротягом
2014 року
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2з. [{осилити роз'ясттговальну

ро6оц з розпорядниками
(олержранами) бгоджетних

запоб!гати
пору1пенням' що призводять до
втраг ф|нансових рес1рс!в |

майна, та вста]{ов!.{ти конщоль
за ефективним' результативним'

економним
бтоджетних

3абезпечити
дотримання суворо| ф|нансово-
бтод:кетно!

ко1]]т]в 1

ц|льовим 1

використанням
котцт1в.

надход)кень'
бтоджетних

дисципп1ни'

взяттям
зобов'язань

встановити д|евий внщр|тпн1й
контроль за повноток)

розпорядника.т\{и
(олержуванами) бюд':кетних
когг-тт|в нижчого р1вня !

вищачанням ними бюдэкетних
ко:пт|в'
3асл1ховувати на зас|дан нях
колег|й головних розпорядник|в
бтоджетних котпт1в питання
шодо дотимання ф!нансово-
бгоджетно{ дисцитлл[ни

[оловн| розпорядники
котцт!в районного
бтодт<ету

|{ротягом
2014 року

Розробити та зд[йснтовати по
котсн|й бтоджетн!й уотанов1,
3акладу та кощ/нальном}
п|дприсмству заходи щодо
економного 1 рац|онапьного
використанн'{ котпт1в рйонного
блодхсец, зокрема:
скорочення непер|1]очергових
видатк|в;
припиненн'{ ви користан ня
бюджетних кошт!в д.,ш]

проведення святкових заход!в з
в!дзнаненття пад.1'ятних ;

|сторинних дат. юв|ле1в
п!Априсмств, установ та
орган|зац!и. а також юв|ле!в 1

вшанування пам'ят1 видатних

[оловн1 Розпорядникикоц.тт!в районного
бтодхсету,
кер1вники установ та
заклад|в, кощ/нальних
п1дприсмств,
9угу!вська районна рада

,{о 0! травня
2014 року
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ос|б та 1нгпих под1й (кр|м

,(ня 1{онстит1ц|! }кра!ни, .(ття
незалежност| !кра1ни, [}4я
|!еремоги, ,{ня палл'ят| хсертв
голодомор1в);
забезпечення м|н1м[зац|| вищат
на службов| в|дрядження
(:пляхом оптим|зац|| !!
к|лькост!, ск.]!аду та строку
перебуванття у в|дрядх<енн|,
змен|пення вищат на оплац
про|зду, наймання }(итла та
|нтпих вищат, пов'язаних з
в|дряд:кенням. }{е зд|йсн:овати
с.тух<бов| в!дряд:кення за
кордон)

25. 3абезпечити розроблення та
виконан|{'! заход1в щодо
оптим|зац11 мереж| бтодтсетних

установ, як| ущимуготься за

рахунок м|сцевих бтодх<ет!в

району. |!ровести робоц шоАо
приведенн'{ видатк[в на

ущимання мерех<|, тштат|в [

контингент1в у в|дпов1дн!сть до
наявних ф|нансових ресурс|в
вйпов|дних м|сцевих б:оджет|в

8!дд|ли охорони
здоров'я' осв1ти,
культ}?и ! туризму' у
справах молод! та
спорту, управл1ння прац|
та соц1ального захисц
населенн'1 районно|
державно] адм1н|сщац!!,
{уц!вський районний
ценщ соц|альних служб
для с1м'], д|тей та
молод|, с|льсьЁ та
селищн|

,{о 01 нервня
2014 року

26. |1ровести перев|рки м1сцевих
бтоджет|в з питання дотимання
бтодт<етного законодавства п1д

час складання планових
бтоджетних показник|в '1а

про|нформувати районну
дерхсавну адм|н|отрац|то

9угу]Бська м!т<районна

,{ержавна ф|нансова
1нспекц|я в {арк|вськ|й
област[

у
двом|сячний
отрок п1сля
затверд)кенн
я м|сцевих
бторкет1в

27. |1ровести |нвентаризац|го
прийнятих протягом 2009-2014

рок1в р[тпень стооовно

утворен}{'{ бтод:кетних установ з
визначен|б1м доц|льност| 1х

подальлпо! д|яльност1.
|1рипинити утворення без

дозволу районно] дерэкавно|

€Фукт}рн| п!дрозд|ли

районно| дёрх<авно|
адм1н1сщац1| _ головн|

розпорядники котпт1в

районного бтоджету,
чуц1ъська районна рада

|{ротягом
20|4 року
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адм!н1сщац1] нових бюджетних
установ

28. |1рипинити |н[ц|товати
пропозиц|! щодо вступу до
фомадських орган1зац|й !

добров|льних об'сднань та
при€днан|{'{ до договор|в, умови
чпенства в яких передбаяатоть
сплацг внеск|в або зд1йснення
буль-яких [н:пих виплат за

рахунок коп.:т!в м!сцевих
б:оджет!в понад обсяг
затверджених на ц!о мету
бтодхсетних признанень

€щ1.кгурн| п|дрозд1ли

районно| державно|
адм|н1сщац|| _ гоповн!

розпорядники копдт|в

районного бтодт<ету,
чуц1ъська районна рада

|1ротягом
2014 року

29. |1рипинити прилбання;
авторанспортних засоб|в;
мебл|в (окр|м закуп|вл| мебл1в'

що використов),}о'""" ,|д ,,"
надання соц!альних послуг' а
тако)к у раз| дотримання
сан1тарно-г|г|сн!нних норм);
моб!льних телефон|в,
но1тбук|в;
побутово| техн|ки (ощ!м
техн|ки, що використов}'|оться
п|д яас надання соц|ал ьнкх
поолуг)
[1рипинити проведенн'{

ремонц (окр1м ремонт1в
сца.'!ьних 1 навчальних
прим1щень, харноблок!в,
бул|вель бтоджетних установ,
стан яких обрловлтоеться
сан!тарно-г|г!ен1нними
вимогами та вимогами техн|ки
безпеки, налет<ного утриман1'{
водо-, тепло-' газо-' та
елекщомерех1 установ, а також
прим|щень, шо перебуватоть в
авао!йнопту стан|]

головн| розпорядники
котпт|в районного
бтоджец,
чуц!ъська районна рада

|[ротягом
2014 року

з0. [1рипинити зд!йснення вират
на оплач/ послуг моб1льного
зв'язку (кр!м заклад[в системи
екстрено] медтгчтто| допомоги)

[оловн| розпорядники
котпт|в районного
бтоджец

|{ротягом
2014 роч
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з1. |[рипинити п[дготовку проект!в

нових ц|льових рег|ональних
прощ(1м' що потреб}']оть
додаткового ф!нансування з
районного бюджету.
|{|дгоцвати в м[сянний терм|н
проекти про внесення зм|н до
|снутоних ц|льових прощам
щодо уточнен}я сщок!в,
обсяг|в | дхсерел ф!нансування,
|нтпих показник[в виконання
прощам в1дпов|дно до ре:1пьних
ф1нансових мо)кливостеи

районного бтодкету та з

)Рахуванням результативноот1
!х виконання у минуп1 роки

адм1н1страц11 _ головн1

розпорядники котдт|в

районного бтоджец'
9угу!вська районна рада

(труктурн1 п1дрозд!ли

раионно1 державно1
|{ротягом
2014 року

з2. |{рипинити заповнен11я
вакантних посад (ощ|м' посад
кер|вник|в установ (заклал!в) та
|х засцпник!в,
працевла1пцван}'{ витцскник|в
вищих навчальних заклад[в
в|дпов|дно до розпод|лу за

дер)кавним замовленням'
сезонних посад' посад
прац|вник|в, що забезпе.туоть
надання соц!ально! послуги, а
тако:к випадк|в, пов'язаних з
вцкриттям (розтпиренням)

установ та зростан}'{м к1лькост1
одерхсуван1в в|дпов|дних послуг
для задоволення сусп!льних
потреб)

адм1н1срац|| - головн1

розпорядники коп.тт|в

районного бтоджец

€труктурн| п|дрозд|ли

районно| дер}(авно1

|[ротягом
2014 року

з3. 3абезпечити зментпенття обсяц
ф|нансово! п|дщимки не
бтодхсетних орган1зац1й за

рахунок б:оджетних ко:пт[в

€щуктурн| п|дрозд1:пт

районно| дерхсавно|
адм|н|сщац|| ' головн1

Розпорядники ко:пт|в
ойонного бтоджету

[1ротягом
2014 року

|(ер1внпк апарацг районно!
дерлсавно1 адм|н!страц|!

Б}рейко 2 26 85
,1 [.1о. ковтун


