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}гугу!вськА РАйон|{А двРжАвнА Адм1н!стРАц1я
хАРк|всько1 оБлАст!

Р озп оРяд)кш ння

{уц!'в х, /?2

|1ро внесецця зм|н до
ро3поряд'кення голови районно|
дерясавно! адм1п1страц!!
вй 28.03.2014 .[р 124

Ёа виконання статт1 78 Б:оджетного кодексу !кра!ни, статей 6' 39 3акону
}кра!ни <|1ро м|сцев1 дерхсавн[ адм1н1страц1|>, р|плення {арк1всько| обласно]

рчд-т вй 30 с1чня 20|4 року 1\! 938_]/1 <<|1ро обласний бтоджет на 2014 р|ю>,

вимог поста}1ови 1(аб!нету й1н1сщ|в 9кра'йи в|д 01.03.2014 }'[о 65 <|1ро

економ!то дерх{авних котшт|в та недопущення вщат 6холя<ец>, Розлорядження
1{аб1нету \{[н|сщ1в 9кра!ни в|д 0|.0з.2014 )'[э 156-р <<|1ро заходи щодо
збаланс1ъання м1оцевих бтоджет|в у 2014 роц| в процес1 !х виконаннп> та

розпорядження голови {,арк1всько| облаоно[ державно| адм|н|сщац|| в|д

з|.0з.20\4 !х|о 83 "||ро заходи щодо зба:тансування показник|в облаоного та
1нплих м|сцевих бтодхсет|в област! н а20|4 р|к'', внести таЁ зм|ни:

заходи щодо збалансувагтня показник|в рйонного та |нтших м!сцевих

бтодхет1в району на 2014 р1к, затверАжен1 розпорядженням гопови районно!
державно| адм!н!страц!| в|д28.03.20\4 !т[е 124, викласти в нов1й редакц[!
(дода:оться).

11ер:ший заступник голови
районно! дерясавно! адм!н|страц|! 1о.к. вАР21{в!нов
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Розпорядхсення голови

районнот державно| адм !н|страш::
а/2 
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/2/?'22//м9 ,'/?

зАходи
щодо збалансуванпя показник!в районного та !н:пих м!сцевих бподхсет|в

ио 2|14 о1|кна

ш9л9
з|л

3м|ст заходу 81дпов|дальн| за
виконання

1ерм|н
викон!}ння та

наданн'{
|нфоомап1]

1 2 3 4

1. ||роводити мон|торинг стану
пога1цен|{'! п1дприемствами,

установами та орган|зац|ями
податкового борц до м|сцевих
бтодт<ет[в, результати якого
розглядати на зас!даннях
ком!с|й щодо своечасно| сплати
податк1в та ефективного
використапня бтоджетних
коп:т|в

}правл1ння
економ|нного розвитч |

торг1вл1 районно!
дерх<авно! адм1н|сщац||.
Рекомендувати
сйьським та селищним
головам, 9уц1вськ1й
об'еднан1й державн|й
податков|й 1нспекц||
[оловного управл|ння
й!ндоход|в у
*аок|вськ|й област|

|1ротягом
2014 року

2. Акгив|з1ъати претенз!йно-
позовну роботу з л!кв!дац!!
заборгованост1 з| сплати
податк|в та збор|в

!празл|ння
економ1нного розвитц |

торг[вл| рйонно|
дертсавно! адм!н1сщац!!.
Рекомендувати
с|льським та селищним
головам, 9уц|вськ|й
об'еднан|й дерлсавн!й
податков1й |нспекц!]
[оловного управл|ння
й|ндоход|в у
{аок1вськ1й област|

|!ротягом
2014 року

з. 3абезпечити пога|пення
заборгованост1 з виллат14
зароб|тно! плати на
п|дприемствах, в установ.1х та
орган|зацйх району неза.'!ежно
в|д !} форм власност1 з
перерах\ъанн'{м податку на

}правл|ння прац| та
соц!ального захиоц
населенття, в|ддй
[нфраструкцри,
управл|нття
ащопромислового
оозвитку оайонно]

[{ротягом
2014 року



2

доходи ф|зинних оо|б до
м1сцевих бтод:кет|в та не

допускати несвоечасно] виплати
в подаль1по]!1у

державно| адм|н|срац1|.
Рекомендувати
с!льоьким та селищним
головам

4. |{роводити робоц по
недощщенн1о факт!в <т1ньово!

заинятост1>' за6езпеч'т,ъати
створення нових робоних м|сць
та не допуокати випадк1в
пор},]]]ень законод:1вства про
о|1лац праш!. особливо в
частин[ щодо забезпечення
виплати зароб|тно] плати на

р|вн! не ни)кче' н1ж

встановлений законодавством

9правл|нтля прац| та
соц1ального захисту
населення, в1дд1л

[нфрасрукцри'
управл1нття
ащопромислового
розвитку районнот
дер;кавно| адм|н!сщац|!.
Рекометтдувати
с1льським та сепилцним
головам, 1{уц!вськ1й

об'еднан|й дерхсавн|й
податков1й 1нспекц|]
[оловного управл!ттня
й1ндоход|в у
)0рк|воьк|й област[

|1ротягом
2014 року

5. 8>ки вати орган!заш!йних захол!в
з питань
1нвентаризац1|

проведення

землекорисцван!в на територ!|

району.
Фрган1зувати проведенн'1
|нветтгаризац|! земель запасу'

резерву та земель водного
фонду.
[{рискорити проведення

щоп:ово{ оц1нки земель
с|льоькогосподарського та
нес|льськогосподарського
призначен1{'{ в мет(ах | за
ме)к:1ми наоелених гшнкт|в

9правл|ння
ащопромислового
розвитку районно1
дерхсавно| адм|н|срац1!.
Рекомендувати
с|льським та селищним
голов:|м' управл1нтпо
,{еря<земагентства у
9уц?вськоалу район1
1арк|всько| област|

|1ротягом
2014 року

6. |{осилити роботу щодо
поперед)кенн'1 та виявленн]т
пору1пень земельного
3аконодавства у сфер|
земельних в1дносин

}прав::1ння
ащопромислового
розвитку районнот
державно| адм1н[сщац!!.
Рекомендувати
с!льським та селитцним
голова:л, управл|ннто
.]1еох<земагентства у

|{ротягом
2014 року



9уц{вськопту район!
)(аок!всько! о6ласт[

7.

розрахунк1в
земельних

8хивати заход1в щодо
додер)кання норм законодавства
суб'екгами господар}ован!{'{
стосовно своечасного та
повного проведен|1я

з власниками
д1;тянок

с1льськогосподарського
призначенн'{' земельн}{х часток
(па'|в)' майна та майнових
иасток (па!в).
3абезпетувати
ущим:1нн,1 та перерах)ъання до
б:олжец податку на доходи
Ф|3и1{н |,гх ос1о - впасник!в
нерщомого майна та земельних
лйянок

своечаоне

9правл1ння
ащот|ромислового
розвитку районно!
державно! адм|н|срац1|.
Рекомендувати
с!льським та селищним
головам

|{ротягом
20\4 року

8_

урахуванн'1м
1ндексац1!

|{ереглянути ставки та строки
с[пати орендно| плати за
земельн| д1пянки
с|льськогосподарського
призначення' водного фонду з

коеф|ц!снту
нормативно!

що!пово1 оц1нки земель'
розрахованого в|'(одячи 1з

середньор1т{ного
|нфляц1!

1ндексу

}правл|нття
ащопромислового
розвитч районно!
дерхсавно| адм|н1сщац||,
торидичний в|дд1л
апарац районно|
деря<авно! адм|н!сщац||.
Рекомендувати
с|льським та селипщим
головам, 9уц!вськ|й
об'еднан[й державн|й
податков!й |нспекц|!
[оловного управл1ння
й|ндоход!в у
[арк1всьЁй облаот|,

управл|нттго
.{ержземагентства у
9уц!вському район1
{арк1всько] обл1ст|

{о 01 липня
2014 року
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9. |1роанал1з1ъати доцйьн|сть
факт|в надання п[льг органалли
м|сцевого самоврядування з1

сплати податк|в [ плате>к|в до
м1сцевих бтод:кет1в з мето}о
недотущення змен!]]енш{
надходжень до м|сцевих
бтодя<ет!в

Ф|наноове управл[ння
районно! дерх(авнот
адм1н|сщац|!.
Рекомендувати
с!льським та селищним
голов:1м

|{ротягом
2014 року

10. Б:кивати д|евих заход!в щодо
зменшення заборгованост| з!

о|1лати податку на доходи
ф!зияних ос!б !з зароб!тно|
плати та 1н:ших доход|в,
виплачених у натуральн!й
форм!' 1 щодо забезпечення
перерахування податку
одночасно з проведенн'{м

розрахунк1в
форм1

у натуральн!й

}правтт1ння прац! та
соц|ального захисту
населення' в1ддй
[нфрастр1.кцри,
управл|ння
ащопромислового
розвитч районно!
державно| адм|н|сщац||.
Рекомендувати
!{уц!вськ1й об'сднан!й
дерхсавн|й податков|й
|нспекц1! [оловного
управл1ння \:1|ндоход|в у
[арк1вськ|й област1,
с[льським та селипщим
головам

|{ротягом
2014 року

11. 3абезпечити погаптенвя
орендарями заборгованост! по
плат| за оренду майна, що
належить до сп|льно| влаоност|
територ|а'тьних щомад с|л,
селищ району.
фя зб!льлпення надход)кень
1н|ц1товати питання перегляду

розм!ру орендно| плати.
в!дпов1дно до ринковкх р|ов.
та вжива'| и заходи для
своечасного проведення

розрахунк1в в поточному роц1

81дд1ли охорони
здоров'я, осв|ти,

чпьцри [ цризму
районнот дерх{авнот
адм1н1сщац1|, як|
нада1оть в оренду майно.
Рекомендувати
комунатьн|й установ1 по
забезпеченнто д|яльност]
з ),тримання та
обс'туговування майна
сп1льно] власност1
територ|альних щомад
чугу! вського оаиот{у

|{ротягом
2014 року

12. 3абезпечити надходження
коц;т!в вй в|лшколування врат
с1льськогосподароького та
л[согосподарського
виробництва в повному обсяз!

!правл|ння
ащопромиспового
розвит\т районно|
дерх<авно| адм1н1срац||.
Рекомендувати

[!ротягом
2014 року



та використання 1х
земель

на освоення

о1льськогосподарських
л!согосподарських

для
|

потеб'
пол1п1]]ення вцпов1дних уг1дь'
охорону земель' в1дпов!дно до
розроблених прощам та
проект[в землеусщо!о' а тако}(
на проведення |нвентаризац|!
земель' проведення
нормативно1 що1]]ово1 оц1нки
земл|' розмежуван11я земель
дер>кавно{ та коьтунально!
власност!

},т1равп1нн}о
,{ержземагентства у
9уц!вськоплу район1
!арк1всько! област!,
о|льським та селищним
головам

\з.

м|стобуд|вно{

додатков!

€прияти зацненттго до бтодкец
розвитч/ спец|а:тьного фонду
м!сцевих блодх<ет1в ко:пт|в
пайовот унаст1 у розвиток
1нфрасщуктури наоелених
гункт1в' отриманих в1дпов1дно

до ст. 40 закону укра|ни (про
рецл1ованн'{
д1яльност1>>.
8ип.тукувати
надходження до ц1льових
фотц[в, утворених орган::ми
м1сцевого самоврядуван|]'|,
зг1дно з чинним з:1конодавством

Рекомендувати
с!льським та селищним
головам

[{ротягом
2014 року

14. 3абезпечити виконанття доход|в
загапьного фонду державного
бтоджец' за рахунок яких
зд1йстпоеться в|драхрання
дотац|| вир[внгованття

Рекомендувати
9уц1воьк!й об'еднан1й
дерхсавн!й податков1й
1нспекц|] [оловного
управл|нття й1ндоход|в у
)(аок1вськ!й област|

|{ротягом
2014 року

15. ||ровести роботу по
визначенн!о земель
нес1льськогосподарського
призначення за межами
населених тгуткт|в,
повнов:'кен}{'{ щодо
розпоряджен|{'1 якими
покладено на районну державну
адм|н|стоап1то- лля подапь|пого

Рекомендувати
управл|ннхо
,{ержземагентства у
9уц!вськопгу район1
{арк1всько! област1

|[ротягом
2014 року



прода)ку ц та зарахування
кошт1в в!д продажу таких
земельних д!'пянок до бтодт<ец
району

16. Бхивати заход1в щодо
безумовного виконання вимог
стап|| 77 Бтодт<егного кодексу
!кра!ни у настин1 врахування в
пер|почергово}{у порядку
потреби в ко:птах на:

оплату пра:{| прац!вник!в
бтодхсетних установ в|дпов1дно
до встановлених чинним
законодавством р(ов оплати
прат]| та розм1ру м|н|мально|
зароб|тно! плати;

проведенн-'1 розрахунк1в за
елекщичну та теплову енерг[то,
водопостача]!11я'
водов1дведення' природнии газ'
поолуги
спо)кивак)ться блодя<етними
установ:1ми

зв'язку' яй

8|дд1ли охорони
здоров'я, осв1ти,
культ1ри ! туризму, у
справах молод1 та
спорту, управл1ння прац1
та соц1ального захисцг
наоелення районно|
дерхсавно! адм1н1сщац1!.
Рекомет1Арати
9уц!вському районному
ценщу соц|альних
слркб для с|м'!, д1тей та
молод|, с1льським та
селищним голов.[м

|{р,
затверАженн1
м1сцевих
бтод:кет|в та
протягом
2014 року

17. Ёе приймати р1шення щодо
зб1льцлення :птатно| чисельноот[

бтоджетних
заклад1в та

комун{1льних пцприемств' кр1м
пов'язаних з

(розлпиренгтят'т)

установ та зростанням к[лькост1
одер>куван1в в|дпов[дних послуг
для задоволення сусп!льних
пощеб.
[|ланувати видатки, пов'язан| 1з

стимулк}ванням прац|вттик!в
кожно! б:од:кетно! установи, за

умови забезпенення у повному
обсяз1 за рахунок бтод:кетних
колцт|в обов'язкових виплат |з

зароб[тно! плати прац|вникалл,
1нтпих соц1альних виплат'
видатк[в на проведенн'1

прац1вник1в

установ'

випадк1в'
в|дкритгям

Б1дд1ли охорони
здоров'я, осв[ти,
культури | цризплу, у
справах молод1 та
спорту, управл1ння прац|
та соц|ального захисту
населення районно!
дертсавно! адм1н1страц|!.
Рекомендрати
9уц!вськотшу районному
ценщу соц|альних
служб для с1м'!, д|тей та
молод|, с1льським та
ое']1ищним головам

|[ротягом
2014 року



забезпечать зних(ки
натральних та варт!сних
вгщат на енергонос|т, що
спожив{1ють бтодлсетн[

уотанови.
3абезпечити укладенн'{
договор[в по коя{ному виду
енергонос!!в у мех!!х'
встановлених в|дпов1дним
головним розпорядником
бтоджетних ко:пт|в,
обрунтованих л|м1т1в
спо)кивання.
Розробити та затвердити для
ко>кно1 бтод>кегно| установи
з:1ходи щодо жорстко! економ1!
спо:киванття енергонос[!в

державно1 адм1н1срац1!.
Рекомендувати
!{уц|вськотшу районному
ценщу соц!альних
с:цтсб для с]м'!, д1тей та
молод1' с|льським та
селищним голов:1м

20. 3абезпечити п1д нас виконання
бтоджец проведення своечасно!
та у повному о6ояз! оплати
прац! прац1вник1в бтодх<етних

установ | розрахунк1в за
енергонос[! та коптуна:тьн|
пос]уги' як| споживак)ться
бтодх<етними установами, не
догускак)чи буль-яко|
прострочено! заборгованоот! з
таких виплат. }часникам
бтод>кетного процесу та органам
1{азначейства забезпечити
виконання вимог наказу
\:1[н1отерства ф1нанс1в 9кра!ни
ъА 23.08.2012 }т|'о 938 <|{ро
затвердження [|орядку
казначейського обслуговування
м|оцевих бтоджет|в>> щодо
розрах}.нково-касового
обслуговування

Ф|нансове управл|ння
районно| державно|
адм|н|страц1!,
головн| розпорядники
котпт1в районного
блодхсету, кер!вники
установ та заклад1в, що
ощиму1оть ко|пти з

районного бтод:кец.
Рекомендувати
9уц!вськотиу
1.правл1нн*о,{ерх<авно|
казнанейсько! слух<би
!ща!ни {арк1всько|
област|

[{ротягом
2014 року

2\. 3абезпенити, у раз| виникнення
по районнопту та |нтпих
м|сцевих бтод:кетах
заборгованост| 1з зароб|тно|
плати, |нтпих соц1альних виплат

Ф!нансове управл|ння
районнот дер}(авнот
адм1н1страц1!

|1ротягом
2014 року
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1 о|1пати енергонос11в та
комунш!ьних посл]д' комплекс
конкретних заход|в щодо !'|

пога1].1ення' спрямов},!очи
насамперед не мен|ц як 90
висотк|в н:1'{вних ко!пт|в
загапьного фонлу бтод>кету

22. Розробити та затвердити р1ян1
плани заход|в з пога]пенн'1
кредттторсько1 заборгованост| за

рахуъок кошт|в загального га

спец1ального фонд1в бтоджец, а
також змен|пення обсяц
деб!торсько! заборгованост!

[оловн| розпорялники
ко:пт|в рйонного
бтоджету,
кер!вники установ та
заклад|в, що ощимук)ть
котшти з районного
бтодтсету

|{ротягом
2014 року

2з' |{осилити роз'яснгова.тльну
робоц з розпорядниками
(одерхсуванами) бтоджетних
ко1пт1в
пору!].1енн'1м, що призводять до
вщат ф!нансових ресуро1в |

майна' та вста[новити конц)оль
за ефективним, результативним,

економним
бтоджетних

3абезпечити
дотримання суворо| ф|нансово-
бгод:кетно] дисципл1ни,
встановити д1евии вщ/щ1!]]н1и
контроль за повното|о

| запоб|гати

ц1льовим 1

використан|{'1м
коптт!в_

надход)кень'
бтоджетних

взяттям
зобов'язань

роз!]орядниками
(олержуванами) бгоджетних
кодцт!в ни)кчого р!вня !

витачанням ними б:од':кетних
коп:т!в.
3аслуховувати на зас!даннях
колег!и головних розпорядник1в
бюдт<етнгх кошлг[в питання
щодо дотимання ф!нансово-
бтодх<еттто! диспипл|ни

[оловн1 розпорялники
котшт1в районного
бтодя<ец

|1ротягом
20|4 року

24. Розробити та зд|йотттовати по
ко:кн|й б:од:кетн[й установ|-

[оловн| розпорялники
коп:т|в районного

,{о 01 щавня
2014 року
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закладу та комунальному
пищисмству заходи цодо
економного ! рац1онального
використан ня когт-тт|в районного
бтодт<ец, зокрема:
окорочення непер!цочергових
видатк!в;
припиненн-'{ використання
бтод>кетних коп.тт[в для
проведення святкових заход!в з
в|дзначення пам'ятних ;

!сторинних дат, тов!ле]в
п|лприсмств' установ та
орган|зац1й, а таколс тов1ле!в !

в|шанування пам'ят| видатних
ос|б та |нгших под|й (кр!м

[+ш (онституц!! !кра|ни' .[1'ня

незалеэкност! 9ща|ни' дня
[|еремоги. .[1'гтя пам'ят1 жертв
голодомор|в);
забезпечення м !н!м|заш!| вищат
на службов1 в!дряд:кення
(шляхом опт:ли]зац1| ]х
к!лькост!. складу та строк)
перебуванття у в|дрядхенн|,
змен!пення вищат на оплат
про!зду, найманн'{ житла та
[нп:их вищат, пов'язаних з
в!дрш(женням. не зд!иснк)вати
сщэкбов| в|д>ядження за
кордон)

б:од>кец,
кер|вники уотанов та
заклад|в, комуна:ьних
п1дприемств.
Рекомендувати
9уц!вськ[й районн1й
рад1

25. 3абезпечити розробленття та
виконан}'{ заход|в щодо
оптим!зац|] мереэк| б:одэкетних

установ, як| утрим),|оться 3а

рахунок м!сцевих бтодх<ет!в

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

утрим:!нн'] мереэк!, штат!в !

котттингент1в у в|дпов[дн|сть до
наявних ф|нансових реоуро[в
в[дпов|дних м|сцевих бтоджет|в

81дд1ли охорони
здоров'я, осв|ти,
культ1ри | т1ризтшу, у
справах молод! та
спорту, 1тлравл1ння прац|
та соц|ального захисц
населення районнот
державно| адм1н|срац1!.
Рекомендувати
{уц'|вському районному
ценщу соц|альних
слтт<б для с!м'|' д|тей та

.{о 01 нервня
2014 року
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молод1' с1льським та
се.'!ищним головам

26. |1ровести перев1рки м|сцевих
бтоджет1в з питання дотриман|1я
бтоджетного законодавства п|д
час складання |1ланових
бтодхсетних показник1в та
про|нфорптувати районну
дер:кавну адм|н[страц1то

Рекомендувати
{уц!вськ[й м1тсрайонн|й

[ерэкавн|й ф1нансов1й
1нспекц|| в [арк1вськ|й
област1

у двом1сячнии
сщок п!сля
затвеРд)|(енн'1
м|сцевих
бтоджет|в

27. |1ровести 1нвентаризац1то
прийнятих протягом 2009-2014

рок|в р1тлень отосовно

утворення бтоджетних установ з
визначен}{'{м доц|льност! ]х
подальшо] д!яльност!.
||рипинити утворення без
дозвощ7 районно| деРжавнот
адм|н!сраш!| нових бюджетних
установ

€щукцрн! п1дрозд1ли

районно! державно1
адм1н|сщац|| _ головн|

розпорялники колпт1в

районного бтоджец.
РекоменАрати
9уц!вськ1й районн1й
рад1

|[ротягом
20|4 року

28. |{рипинити [н!ц1товати
пропозиц|! щодо встпу до
щомадських орган1зац|й |

добров|льних об'еднань та
присдн!!нн'| до договор!в, рлови
членства в яклтх передбаяа:оть
сплац внеск!в або зд!йсненття
буль-яклтх 1нлпих виплат за

р2:хунок кот:лт!в м|сцевих
бтоджет!в понад обсяг
затвердт(ених на ц}о мец
бтодт<етних поизначень

€труктурн1 п!дрозд|ли

районно! державно!
адм|н1страц1| _ головн1

розпорядники ко:пт|в

районного блоА:кец.
Рекомендувати
9уц!вськ|й районн[й
рад1

|1ротягом
2014 року

29. ||рипиттити придбання:
автотранспощних засоб|в;
мебл[в (окр1м зачгп1вл1 мебл1в,

що використов),|оться п!д час
надання соц|а.гльних послуг' а
тако)|( у раз[ дощимання
сан|тарно-г1г[сн1нних норм);
моб1пьних телефон|в,
но1тбук[в;
побутово! техн[ки (окр1м
техн|ки, що використов}']оться
п|л час налання соц1альних

[оловн1 розпорядники
коп.тт|в районного
бходтсету.
Рекомендувати
9уц!вськ!й районн1й
рад[

||ротягом
20!4 року
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посл}т)
|1рипинити

ремонт
сп11льних
прим1щень,

проведенн'1
(окр|м ремонт|в

[ навчальних
харноблок1в,

бул|вель бтоджетних установ,
стан яких обумовлтоеться
сан1тарно-г1г1ен|нними
вимога]\{и та вимогами техн1ки
безпеки, належного ущимання
водо-, те|1ло-' газо-' та
елекромереж1 установ' а також
прим[щень, що перебуватоть в
авао1йному стан!)

30. |{рипинити зд|йснення вищат
на оплату послуг моб[льного
зв'язку (кр1м заклад1в системи
екстрено1 медично! лопомоги)

[оловн1 розпорялники
коп:т!в районного
бтодкец

протягом
2014 року

31. |1рипинити п|дготовч проект|в
нових ц!льових рег1она.гльних
прощам' що пощебу:оть
додаткового ф1нансування з

райоттного бтоджец.
|!|дгоцвати в м[сянний терм|н
проекти про внесення зм|н до
1сгг}точих ц1льових прощам
щодо уточнення сроЁв.
обсяг1в | джерел ф|наноування,
|нлпих показник|в виконання
прощам в|дпов1дно до реальних
ф!нансових мо)|с]!ивостеи

районного бюджец та з

урахуванням результативност|
1х виконанн,{ у минул1 ооки

€трукцрн1 п1дрозд|пи

районно| державно!
адм!н|сщац|! _ головн|

розпоряд::ики коптт[в

районного бтод:кец.
Рекомендувати
9уц!вськ!й районн|й
рад|

|{ротягом
2014 року

52. |!рипинити заповнення
вакантних посад (окр|м, посад
кер|вник1в установ (заклад|в) та
1х засц/пник|в'
працевла!]]трання випускник!в
вищих навч:1пьних заклад!в
вйпов|дно до розпод|лу за

державним замовленн'1м'
сезонних посад' посад

€щуктурн! п|дрозд!пи

районно{ дерх<авно|
адм1н1страц1| головн|

розпорядники кйпт1в
районного бтод:кету

|1ротягом
2014 року
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прац1вник1в, що забезпеч)'1оть
надан|{я соц[альнот поолуги' а
також випадк|в, пов'язаних з
викриттям фозтпиренням)
уотанов та зростанням к|дькост|
одержуван1в в|дпов|дних послуг
для задоволен|тя сусп1льних
потреб)

3з' 3абезпечити зментпення обояц
ф1нансово| п[дщимки не
бтоджетних орган|зац1й за

рахунок бтодх<етних коп:т!в

€рукцрн| п!дроздйи
районно| дерясавно|
адм|н|страц|1 _ головн|

розпорядники колпт1в
оайонного бхолт<ету

|{ротягом
2014 року

(ер!вник апарацг районно!
дер'кав|! о| адм!ц|страц|!

Бурейко 2 26 85

1.к). ковтун


