
!гугу[вськА РАйоннА двР[цвнА Ад1у!1н1стРАц|я

хАРк|всько1 оБлАст!
РозпоРядт(вння

9уц|в л} ./'з

!1ро впковання бподхсету району
за2014 р!к та завдання на 2015 р1к

8!дпов!дно до статей 6, 18 3акону )/кра!ни "||ро м1сцев| державн1
адм!н1ощац!!"', з мето1о усуненн'{ недол|к1в, догущених при виконанн| м|оцевих
бтоджет!в району у 2014 роц|' для забезпечення стаб1льного функц|онування
бтодхсетно! офери райоку в 2015 роц!, п1двищення р|вня ф1нансово| дисципл1ни
та вр€!хову|очи р!тшення колег1! районно| дер:кавно| адм|н|ощац!! в|д 24 6ерезня
2015 року:

1. Рекомендувати с|льським та селищним головам:
1.1.3абезпечити безумовне виконанн'| показник|в доходно| частини

м!сцевих бтод:кет1в у 201'5 роц| та задтяти вс! можлив1 споооби для
одержаннядодаткових доход!в.

1.2. |[роана_т:|зувати факти надання п|льг з1 сплати податк|в | платеж|в до
м1сцевих бтодя<ет!в 3 метото недопущення змен|ценн'1 надход)кень.

1.3. 3абезпечити повне погат,|енн'{ заборгованост1 з виплати зароб1тно|
плати на п!дприемотвах району та своечасне перерахуванн'1 податку на доходи
ф|зинних оо!б з виплачено! зароб!тно] плати та з 1н|пих доход|в, виплачених у
нацральн1й форм|.

1.4. Бнести корективи до !сгщочих договор!в оРенди земель в межах
населених гункт!в в|дпов!дно до проведено| нормативно| щотпово| оц1нки.

2. Рекомендувати 9уц!воьк|й об'еднан!й дерхавн1й податков1й |нспекц1|
[оловного управл1ння й!ндоход|в у {арк|вськ1й област1 (.{овжин 8.Ф.):

2.\ ' [|осилцти коцщоль за своечасним та повним надходженням податк|в
| збор|в до м!сцевих бтоджет!в, не допуокати зростання податкового борц.

2.2,||роводити перев1рки оуб'скт1в господар1овання, як! виплачу1оть
найманим прац|вникам зароб|тпу плац ни)|чу, н|хс встановлено чинним
законодавством.

2.3. |!роводити робоц щодо запоб!ганн'! та недоцущент{'| прояв1в факт|в
<т|ньово!) зайнятост1.

2.4.3абезпечити виконання доход|в зага.'тьного фонду державного
бтоджец, за рахунок яких зд|йснтоеться в!драхування базов! дотац|] м1сцевим
бтодэкетам.

3. 1(ер1вникам ощукцр11их п!дрозд1л1в районно! дер:кавно! адм!н|страц!|,
головним розпорядникам бтод>кетцих котцт|
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3.1.8жити заход!в щодо безрповного виконання вимог статг| 77
Бтоджетного кодексу 9кра!ни у вастин| врс|хуванн'! в пер!цочерговому порядку
пощеби в коц|тах: на оплату прац|, в1дпов1дно до встановлених чинним
законодавством умов оплати прац| та розм1ру м1н1мально] зароб|тно! плати' |{а

пРоведення розрахунк|в за енергонос!!, як| спо)кива|оться бтодх<етними

уотановами.
3.2. 3д1йснтовати фактинн| видатки на зароб|тну плату' вкп1оч€1точи

видатки на прем1! та |нтш! види винагород, матер!альну допомоц ли111е в межах
фонду зароб1тно! гтлати, затверд'кеного в ко1цториоах 1 планах використанн'|
бтод:кетних котпт!в.

3.3. ||осилити
бтоджетних котцт|в.

3.4.8жити заход|в щодо недогущення небтоджетпо! кредиторсько|
заборгованоот| та проощонено| деб|тороько! | щедиторсько| заборгованостей.

3.5. 8жити заход!в з оптим|зац1| мереж| бтоджетних установ.
4. }правл|ннто прац| та соц|ального з€!хиоту населення районно|

державно| адм1н1сщац|| (.[|иояноький Ф.€.) провести робоц щодо отворенн'!
нових робоних м1сць та недопущепв'! випадк|в поРу|1]ень чинного
законодавства про оплац прац|.

5.9с!м виконавцям про проведену робоц 1нфортиувати голову районно!
державно! адм|н1сщац1| верез ф1нансове управл|ння районно| державно|
адм|н|ощац!! щокварта,у до 10 ниола м!ояця, що настае за зв|тним пер|одом,
протягом 2015 року.

6. Ф!наноовому управл1ннто районно| державно! адм!н!отрац||
(Бурейко 1.1м1.) про виконання розпоряд)кення !нформувати голову районно!
дерхавно! адм|н|сщац!| через оектор контрол}о апарац районно| дер:кавно|
адм|н|сщац!! щокварт.шу до 20 тисла м|ояця, що настае за зв1тним пер1одом,
протягом 2015 року.

7. 1(онщоль за виконанням розпорядхення пок.пасти на пер1цого
засцпника голови районно! державно! адм|н1срац1| 8арже!нова 1Ф.|(.

|олова районно[ дерлсавно!
адм!н|страц||

контроль за ц!льовим ! ефективним використанн'|м


