
чугу|вськА РАйо!!нА двРжАвнА Адм!н1стРАц|я
хАРк|всько[ оБдАст!

РозпоРяджвння

чугу!в

про писумк{ в|!ковалпя бюджету
району зд 9 м!сяц!в 2013 роь1у

в;дпов|дно до ставй 6, 18 закояу уч'ни "пРо м|сцев] дерхавн;
шм;н;сРа!|.' !6 1!етою )с)неннл нелол;к;в. допуцених при викочанР!
м!сцевих бюдхет;в району за 9 м;сяц|в 201з Року. для забезпечеявя ста6йьвого
фуякц1ояувапвя бюдхФнот сфери району в 201з роц!, ливищевня р!впя
ф;наясово] дисципл|вя та враховуючи р;шевяя зас;даяня колег;| районяо|
дерхавно| адм|я;стац;]' в|д 23 ховтня 201з роч:

]' Рекоме!цувати сел'щним та с1льський головам:
].]. за6е]гечигл бе|умовяе виьонаннл поьдни\;в лочо!но_1 час!ини

м;сцсвих бюдже!!в у 20!1 роц; та !а.0!яти вс; мож1ивост! дш олеРжднн4
додаткових доход;в.

1.2. проанФ;'ува!и фа<!и наданРя 1!1ь! ]! сп]6'и подз!к!в: пла!еж;в ло
м;сцевих бюджет!в з метою яедоп}1цен!я змеяшеяш вадходжевь-

1'з. за6езпеч!п заборгова!ос' з в'пла0 зароб;тно]
плати на п!дпри€мствп району та сво€часне перерахуваняя податку яа доходи
ф;]ичних ос!6 ] виплачено| заРоб|гно| п. а!и 1а { |ншп до\о!!в' в точ) чи(л;
виплаче!!!х в натрщьн;й фоРм!.

2. Рекомендуваги ч)}_1вськ;и о6''днш;й леРжавн;;! по,!а!ков!й !н!пек]]:{
(довхич в.Ф.):

2.!. по(или !и коя!роль1 'а повнич на,!\одБечняч пода!к!в
;'6ор;вдо м!сшевР\ 6юдхе!;в. не лоп)скаги ]рос!анш пода!ковогоборц.

2.2. проводити перев;рки с)6]к!;в !оспо!арювання. як! вип1ачують
найчанич пр3ш;вника! ]аРо6|!н} шац нижч). н;ж встановлено
заководФством та сеРедпьовщзеву по облас;.

2.з. забезпечит' виконаяня доход;в зага'ь!ого фовд/ державного
бюдже!. {а Р*)нок яких )д!лсню('тьс{ в;драх)ванн{ .0отац;1 виР;внювання
м;сцевим бюдхетам.

1. кер|вчи\ам )пРш;нь !а в;дд;л!в оаионно_1 !ержав !о_1 адм;н!(!рд;].
головним розпоряцникам бюдхФяпх кошт!в:

3.!. вжити заход;в цодо 6езумов!ого вико!анш в!мог статг; 77
Бюдхет!ою кодексу укра]ни у часпя| врах}ваняя в першочерговому порядку
поФеби в кошд: яа оплату прац] в;дпов!дно до

._,1



2

зако!одавством умов оплати пРац! та розм!Ру м;н|мдьно1 заРоб|тяо] г!пати, яа
проведення Розрахуяк!в за енергонос[|' як; спох'ваюъся бюдкетними

з.2. зд!йснюват! фаюичн! в!датки на зароб!тну ллац' вкфчаючп
вила]ки на прем!| 

'а 
|нш| види вина!ород. м'тер!дьч) !опомоо ли|е в межА

фош) ]ароб!тно: пла!и. {а!верлжено!о в кошгорисц ! п1'н6\ викоРис анд

з.з' посилитп контроль за ц;льовим ; оФективяим викор!свявям

3.4. вжю!' заход!в щодо яедоттуцевяя пебюджетяо] щедиторсько|
за6орговаяост! та просрочено| де6|тоРсько] 

' 
кРед!тоРсько'' заборговавост!.

3'5. вхити з3од|в з оптим |зац!| меРеж; 6юдхетя'х уставов.
4. управл1вню прац; та соц1ального захиоц населеяш

райдерхадм!я1страц]т (лисявський о.с..) пРовест! Робоц щодо ствоРенш
нових ро6очи\ м!с!ь та не лоп)цення випадк;в пор}тень 3.конолавс]и про

5. вс;м виконав1им пРо проведеву ро6оц ;пформувати голову Районяо]
державно_1 адч;н[ста'];] чеРез ф;нансове упрш|нчя районно| держшнот
адм;я!сФац!| до ]0 с!чм 20]4 року.

6.Ф;наясовому управл]нню районнот дерхшво; адм;н1страц!!
(Бурейко т.м.) про виконаявя розпорядкеняя ;нформувати голову Рйоняо|
дерхавво| адм!я!стац1| через сектоР кояролю апаРац районно1 деРжавнот
адм1н1стац1|до 20 с;чяя 2014 Року'

7. контольза виконанням розпоряджеяня :)а' ишаю за со6ою.

голов! районвот держдвно|
в.в.лоБойчв,вко


