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чугу|вськА рдйоннА дшР)1(АвнА Адш|1н|стРАц1я

хАРкшськот оьлАст!
РозшоР яджшн\1 я

л} ар/т{угу|в

!1ро п!дсумки виконання ббджсету

району 3а 9 м|сяц1в 2014 року

Б!дпов|дно до статей 6, 18 3акону 9кра[ни "|[ро м|сцев! дер:кавн1

адм!н!страц|!"' з мето1о усунення недол|к|в, допущених при виконанн! м!сцевих .

бтод>кет!в району за 9 м|сяц|в 20|4 Рок}, для забезпечення стаб]льного

функц|онування бтодхсетно? сфери району в 201л4 роц|, п|двищення р!вня

ф|нансово| дисципл|ни та врахову!очи р|шлення зас|дання колег|| районно|

державно? адм[н|сщац|] в|д 28 жовтня 20|4 року:
1. Рекомендувати с|льським та селищним головам:
1.1. 3абезпечити безумовне виконання показник|в доходно] чаотини

м|сцевих бтодэкет|в у 20\4 Роц| та зад|яти вс1 мо>кливост| для одерх(ання

додаткових доход!в.
1.2. |{роанал|зувати факти надання п|льг з| сплати податк|в | плате:к!в до

м|сцевих бтод>кет!в з мето}о недопущення змен1цення надходх(ень.

1.3. 3абезпечити повне пога1шення заборгованост| з виплати зароб|тно|

плати на п!дприемствах району та свосчасне перерахування податку на доходи

ф|зинних ос!б з виплачено{ зароб|тно{ плату| та з |нц:их доход|в, в тому нисл|,

виплачених в нацральн|й форм|.
2. Рекомен дуват!4 9уц|вськ|й об'еднан|й дер>кавн|й податков!й

[нспекц|| (.{оыкии Б.Ф.):
2.|. |[осилити контроль за своечасним та повним надход)кенням

податк|в | збор|в до м|сцевих бтодхсет|в, не допускати зростання податкового

б'рц.
2.2. ||роводити перев|рки суб'ект]в господар}овання' як| виппачутоть

найманим прац!вникам зароб|тну плац ни)ц(чу' н|х< встановлено

законодавством та середньогалузеву по област|. ,

2.з. 3абезпечити виконання доход[в заг.|"льного фо"ду дер)кавного
бтоджету' за рахунок яких зд!йснтосться в|драхування дотац|| вир!внтованъ|я

м|сцевим бтод>кетам.
3. }(ер|вникам структурних п|дрозд|л|в районно| дер:кавно{

адм|н|страц||, головним розпорядникам бтодх<етних колшт|в :
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3.1. Бх<ити заход|в щодо безумовного виконання вимог статт| 77

Бтод>кетного кодексу )/кра|ни у частин| врахування в пер1шочерговому порядку

потреби в ко1цтах: на оплац прац[ в|дпов]дно до встановлених чинним

законодавством умов оплати прац! та розм|ру м|н|мально| зароб!тно! плати,

на проведення розрахунк!в за енергонос||, як| спо)кива}оться бтодхсетними

установами.
3.2. 3д!йснтовати фактинн| видатки на зароб|тну плату' вкл[оча1очи

видатки на прем!? та |нтп! види вйнагород, матер[альну допомоц ли1ше в мех(ах

ф'"ду зароб|тно| плати' затверд)кеного в ко|шторисах | планах використання

бтод>кетних котцт|в.
3.з. |[осилити конщоль за ц!пьовим | ефективним використанням

бтодэкетних кошлт!в.

з.4. Бэкити заход!в щодо недопущення небтод>кетно| кредиторсько|

заборгованост| та просщочено] деб!торсько] | кредиторсько! заборгованост|.

3.5. Б:кити заход|в з оптим|зац|] мере>к| бтод>кетних установ'
4. 9правл[ннто прац[ та соц|ального захисц населення рай9нно|

державно! адм|н!сщац|| (.}1исянський Ф.€.) провести роботу щодо створення

нових робоних м|сць та не допущення випадк|в пору1шень законодавства про

оплату прац!.
э. вс|м виконавцям про проведену роботу |нформувати пер1цого

засц!гника голови районно! дер)1(авно| адм|н|страц|| через ф!нансове

управл|ння районно? дер:кавно| адм|н!сщац!| до 10 с|чня 20\5 року.
6. Ф[нансовому управл|ннто районно| дер)кавно| адм|н|страц1|

(Бурейко т.м.) про виконання розпоряд)кення |нформувати перщого

засцпника голови районно| державно] адм|н|сщац|| через сектор конщоп}о

апарац районно| дер)кавно! адм|н|сщац|| до 20 с|чня 20|5 року._ '7.1(онщоль 
за виконанням розпорядження з€}пи1ша1о за собото.

[1ершп ий 3астушник голови

районно! дер)!(авно! адм|н1страц|! вАРжш[нов


