
чугу1вськА РАйон!14 д[РжАвнА Ад}1!н!стРАщя
хАРк|всько1 оБлАсц

РозпоРяджвння

чугу1в хо ''/3

про !!ход'| цодо с!шад.ш|!я проеп!в
рдйоппого т' !|!шпх м|сцевпх 6юджет!в
Р'йону я! 2014 Р!к

в;дпов;дно до статг; 75 Бюджетяого кодексу укра]яи' кеР}юч!сь стапями
о. .]о ]дон} укРа]ни "пРо м;'цев! державн; адм;н;ст3ц!]-. урдовуочи
полохення стРатег11 ооц!шьно_€ковом]чно.о розв!тц чуц'вського району до
2020 року. затвердхево1 р;шеншм |! сф!]; у{ скликаяяя Райояво1 рад! в1д

10'12.2010 та 1 як;сяою пРоцесу формування прое''т;в

райо',вого та !нш!тх м;сцевп 6юдхет!в райоф ва 2014 Р!к:
]"]атверлити план }аход!в цо!о сшадання проек!!в районно!о |а;нших

м!сцевпх 6юдхет|в райову ва 20!4 р;к та пРогнозу на 2015-2016 роки

2. сгр)коРнш п;дРо.д;лам районРо| державяо_1 мм;н;стра]];; на,03ти до

)травл;яи екояом1чного Розвитку ! тоРЁш! Райояво1 державяо1
адм;н!страц!т (горовеяко м.в-) матеР;д! щодо бюдхетяих пРоты ;

о6сягп видатк1в ва ]1 виконання в
20|4 роц1та пРопозу ва 20!5_2016 роки.

3. управл|нню ековом;чяого Розвитц ] торйвл! Районво| дерхавно!
адм!я!сФац;т (горовенко м'в')|

].]. у рв| нео6\ьнос!; ло"нР|и !акРопок3ниш е[ояом;чно!о та
соц;шъного розвитц Райову на 2014 р!к та 2015-20|6 роки за г!астю
ст) кцрних льро1д;л,в районно" деРжавно_1 а,0м;н!с таш!1.

з..2. л!дю!ва!и |а ва!а1и 
'о 

ф:нвнсово!о )правл!ння районно1 держ3внот
а{м:н!стац;. (Буреико'1.м.) гропо] еьоном!чного та соц|Фьною ф]ви!к)
район) нд 20!4 Р!к. основн; поквни(и е[оноч|чно!о !а соц;мьно!о ро'ви,ь}
райоц яа 20]5-2016 роки, пеРел;к бюдхетяих проФам ; о6сяп впдатк;в яа ]}
виконаяня в 2014роц! та у насчпя! за плановим два 6юджетя| пеР!оди'

4. ст)к9рни! пьРо!д;лам районно1 дер,кав'о] адм!н!{Р3ц!] на!а!и
ф;яаясовому упраш;яяю районяот державно1 адм!я1сфац!! (Б}"ейко т.м.)
п!!!о!ошен! бюджегн; ]апи1и в|дпов;дяо ло четодпних Рекомеша!;й.

5. Рекоме!цувати чуц];вськ]й об'едвав!й державя!я податков!й ]яспекц;|
головяого управл{яв м;ядоход1в у харк;вськ!й област! (довх!ч в'Ф.).
}травл;нню дерхземаЁятству у чуц|вському район! хаРк!всько| о6лаФ1
(Рм;п м.в.) надати ф;навоовому упраш;явю райовно| дер*авно! адм!в;стац!т

.1



2

(Б}"ейко т.м') розРахунки обсяг]в яадходжеяь за видами податк;в ! з6ор!в
вьповйно до плану зцод!в фо!мущяпя лроегц райовяого бюдхец на
2014 р!к та прогнозу на 2015-2016 ро@.

6' Рекомеядуват! чут|вськ!й рай;вя]й Рад1 (сюРожев 1.А') падати

ф;яаясовому упРаш|!!ю районяо! державяо| адм!!!сцац1| (Б)"ейко т.м.)
розрахуяки на 2014 р!к та провоз яа 2015-20|6 роки:

про надходхення до районного бюдкец шати за оренду майна. що
зяцодиъся у сп!лья!й власвост1 теРитор!альних Ромад с!л, селищРйону;

ьошт;в в;д прод'ж) майна' шо зна\од,{,ьсч ) !п;льР!й ыаснос!!
теРитоР1альних цомад с;л, селищ райояу;

про надходженРя пода!к) на при6уток п!лприсмсв.
райояно1 комунально! власност!!

пРи6) !^) '!о\од)! районни\ комуншьних ун|тарнп
п!дприсмФв в !х об'€днань.

7.Ф!нвнсовом) )правл!нню Районно| деркавно_1 адм;н;сРа];_1
(Бу!ейко т'м.)|

7.]. сп!льяо з яачшьв!кми стру!сцрн!'х п1дрозд!л!в Райовно; дерхавво!
адм;н;стац;], с1льським'' та селищяш! головами. за учасФ народвих
депу!а! ;в укратни п;д! ог}ва! и ро1ра\) нки пРопо]них поквРик;в у;.!евих

20!4 р;к
до лрийнятгя закону укра!нп (г{ро дерхавяий бюджет укра|яп яа 20 |4 р1о.

7.2. заумжеяш до пРогяозних пок3яик!в 6юдхету надат! до
депарамен[ ф;наь(;в харк:всько| о6ласно] держ6вно_1 адм;н;ста!:|. пРи
веобхино6 до м;я;стерства ф!нанс;в ухра!ъи та ком;тету верховво1 Рэди
укра]в! з питаяь 6юдкец.

7.з. збезпеч!тп складавяя пРоекц
прогнозу на 2015-2016 роки та подап його
дерхав!о1 4дм!в!отрац|т,

райояяого бюдхету яа 2014 Р'к !

яа розгляд та схвшеяня до райояво'!

7.4. надатп до в;дд1лу масов!х комун;кац|й апаРац райояяо1 дерхавяо|
Фч;н;с!Ра!;1 (опенашьо м'А.! !нформац;ю шодо покьник!в районно!о
бюдкец для розм!щеняя 11 на оф|ц!йному ве6-сайт! районнот державно1

8. в!дд!лу масових комун]кац;й лаРац Районво| державяо] адм|я!стац!т
(огчевшко м.А.) за6езпеч}1ти опрялюдяеявя пок3в!к;в районного бюджец
шпо! ро1м;ценш наоФ;ц|йном) веб{аи1! р6йо н но_1державно_1 адм ;н;с тш;1

о. Ф;нансовом) улраы!нш Ралолно' державно_1 а!м;н;с!ра!;1
(Б)"ейко т'м.) забезлечити оргаяьац!ю та координац!ю роботи щодо
формРшяя м;сцевпх бюджет;в в район! яа 2014 Р;к та лрогйозу яа
.20!5-20]ороьи 3 !е1ою сво! часною 1а {к;сного|{ }атвердження.1

Рекомевдувати оРганш м!сцевого самовРядуваня' району вжити

|0. коятоль за в!коншяям

голов. рвйовяо! державно|

,.|

в_в_лоБойчпнко



зАтввР'щсно

Розпорядхення голови
рдйошо_1 держ3но1 Фм;н;страц!1

1'*,?о/./}'/з/|ац !ь 3 / !
!1'|Ан зА-\одв

шодо ск!ядапвя про€кт;в Ряйоввогота !вш,|{х м1сцев!х бюджет|в райояу яд
2014 р!ктд прогяозу п! 2015_2016 рокя

тФм1я

пйготовка та надання до
упРаш!вш екояом!чвою
розвитц 1 тор.;вл; райовяо_1
деРхавно] адм!я!сщафт
перел!ц програм ; обсяг;в
видатк1в н1 !!
20|4 Роц{ та пропозу ва
2015-2016 роки

20|з року
кеР!вяикп стукцРних
п1дроздл1в рмовяо1

2 уточне!ш мжРопош!!к!в
екояом|чною та сот];цьяого
розвитц райоц на 2014 р;к
та 2015-2016 роки (за участю
срукп?них п'дРозд|л!в
районяо| деРхавяо|
адм]н]сФац!! у раз!

201з року екояом!чяого розвитку

пйготовка та надаяня до
ф;нансового управл;ння
рйонно| деРхавво|
ад!{;н;сФац!| прошозу
екояом]чяоф 1 соп!шьпою
розвятку району на 2014 р]к'

пок3вяйв
економ;чного та соц]ального
Розв!тку Рйону на 2015_
2о|6 ром, пеРФ]ц
бюдхФп протам ! обся.;в
в'датк!в на !!

20]з року економ;чяою Розв!тц

4дм;я;стафт

,|



2014 Роф та у насцпв! за
шшов!м два бюдхетя;

4. надаввя до Ф;яавсового
упраш1яи Райоявот
державно'] адм]н]страц;|
6юдхетв!х запит!в
в!дпов;дяо до мФд!чв!х

20|3 рок1
кер1вняки стукцрн'х
п'дРозд|л|в Ра!ояно!

адм!в!стац!]'. с!льськ;

5 пйготовм та надаяня

ф{ваясовому }тРаш!яю
Районнот державно!
адм;н|стРац!| розрцуяк;в
о6сяг!в вадходхень до
м!сцевих бюдхет!в району за
впдами подап;в ! з6оР!в яа
2014 р!к та прогнозу на 20!5-
20|6 Рок!

20!3 роц
кеР!ввики чугу!всько1
о6'сдндо| деРжавяот
податково'{ |нспекц1]|
головного управл!вяя
м;ядоход!в у
харк!вськ;й о6ласт;'

чугу]вському райоя|

6. пйготовка та яадавяя

адм!н!стац'! ро3рахувк!в на
2014 р|кта прогнозу на 2015-
2016 Ром:

про надходхеям до
районного бюджец плам за

кошпв вц продах} м@в4
що зяаходпться у сп1льн1и

про надходження податку
яа пр!6}ток пиприемств' шо

комунальяо1 власност1;
част!в! ч!стого приб}тц

20|3 роч

!



комувшьн!х уя!тарних
п;дпри€мств та !х об'€дяаяь

7_

м;сцевпх 6юдкет;в на 2014

р!к для розгляду
олРацюваяня в м!в;отФств;
ф!наяс;в укра!'я! та 1нших

пиготовка розрах}вк'в

виковавчо| влади' ком!тет!
верховяо! Ради укра]н! з

прийняпя закону укра]:яи
(про деРжавяий бюджФ
укра!яи на2014 р!к)

п!сш' Ф!вавсове упРам!яяя

сшадшня пРое(ту
райояно.о бюдхеч яа 2014

р;к та подання його ва
Розгляд та схваленяя до
районно'] дерхавяо]

Ф!нансове управл!ння

9. надмш до в]дд;лу масояях
комув1кац;й апарату

районно! державво;
адм;я;сРац1] ;вформац]'{
щодо поквник1в райоявого
бюджец для ро]м]щенш т{

яа оф|ц!йяому веб-сайт;

райо!яо1 деРхавно]
адм'н|стац!1

Ф!нансове управл!ння

|0 опРилюдненвя по(азник;в
райояяою 6юджец шхом
розм;щен!я ']х на оф!ц]йному
ве6_саи1 районно] дерхавво!

ком}в;кац!й апарату

.-.1



11 забезпечеяня оргая']ац1'' тд
координац1? роботи щодо
ФоРмува!м та смадаяня
м;сцевп 6юдкет;в яа 2014
р1к та провозу па 2015-2016

Роки з метою свосчаспого та
як;сяого !х затвердхевня

кеР!вяик апаР!ту Р!йояно1
державяот адм!я!стрдш| |.!о. ковтун


