
чугйвськА рдйоннд дшР)[ивнА Адп{1н1стРАщя
хАРкпвсько[ оБлАст|

Ро3поРяджшння
9утБ л9 й?

ення з#и1ша}о за собого.

11ро 3аходг*1 !цодо складання проект1в
районного та !нпших м!сцевих
бподжсет1в району на 2015 р|к

Б|дпов1дно до статт| 75 Бтодэкетного кодексу 9кра!ни, розпоряд)кення
голови [арк!всько| обласно! адм|н|сщац|] в|д 10.10.2014 ш 544 <||ро заходи
щодо складання проект|в обласного та |н:ших м|сцевих бтод>кет|в област| на
20|5 р|ю>, керу!очись статтямп 6,18, 39 3акону 9кра|ни <|{ро м|сцев! дерхсавн|
адм|н|сщац||>, урахову[очи поло)кенн'{ €щатег|! соц|ально-економ|ч1того

розвитку 9угу!вського району до 2020 року та з метою своечасного ] як|сного
процесу формування г|роект|в районного та |нтших м!сцевих бтодхсет|в району
на2015 р|к:

1. 3атверду1ти план заход|в щодо складанн'1 проект1в районного та |нтших
м!сцевих бторкет|в району на 20\5 р1к та прогнозу на 2016-20|7 роки
(дал] _ ||глан заход|в), що додаеться.

2. 1{ер|вникам структурних п!дрозд!л!в районно! дер)кавно| адм[н|сщац![
забезпечити виконання затверд)ц(еного ||лату заход|в.

з. Рекомендувати голов| 9уц!всько| районно] Ради €торохсеву 1.А.,
кер|вникам 9уц!всько| об'еднано| дерхсавно| податково] 1нспекц[] [оловного
управл[ння 1!1|тцоход[в у )(арк|вськ!й област1 ,{овт<ину в.Ф., управл|ння
,{ерхсземагентства у 9уц|вському район| Ртот|ну м.в. забезпечити виконання
затверд)кеного |{лану заход|в.

4. Ёачальнику ф1нансового управл|ння районно| дер)кавно] адм1н|сщац||
Бурейко т.м. забезпечити орган|зац|то та координац|то роботи щодо
формування м|сцевих бтодх<ет|в в район| на 201-5 р|к та прогнозу
на20|6-2017 роки з мето}о своечасного та як!сного !х затвердя{ення.

5. Рекомендувати органам м|сцевого сат1у1оврядуванн'1 району в)кити
ан€ш1ог1чн1 заходи.

6. 1(онщоль за виконанням ро3по

[1ершп 11й 3аступн ик голови
районно! дерэп{авно! адм1н1страц1! вАРжш|нов



3АтввРджвно

Розпоряд)кення голови

районно! державно| адм|н[отрац||/! а?

-

11лАн зАход|в
щодо складання проект1в районного та !нпших м!сцевих бподясет1в району на

20|5 р!к та прогнозу на 2016-20!7 роки

м
з|п 3аходи

1ерм|н
виконання

Б|дпов|дальн| за
виконання

1 2 з 4
1. |{!дготовка та ъ\адання до

управл|ння економ|чного
ро3витку 1 торг|вл| районно|
дер)кавно? адм]н|сщац|[
перел|ку програм ! обсяг|в
в|4датк|в на ]х виконання в
2015 Роц| та прогно3у на
201-6-20|7 роки

[о 10

листопада201_4

року

(ер|вники структурних
п|дрозд|л|в та апарату

районно| дер)кавно|
адм|н|страц]]

2. }точнення макропок€}зник]в
економ!чного та соц!агльного

розвитку району на 201л5 р|к
та 201-6-20|7 роки (за участ}о
структурних п|дрозд|л!в
районно[ дер)кавно?
адм]н|страц!| у раз!
необх!дност!)

[о 10

листопада201-4

року

}правл|ння
економ!чного ро3витку
| торг|вл| районно]
державно| адм|н|страц|]

-)
.). |!|дготовка та надання до

ф|нансового управл!ння
районно] дер)кавно[
адм|н!страц|? шрогнозу
економ|чного 1 соц|алльного

розвитку району на 201_5 р|к,
основних пок€вник|в
економ|чного та соц|алльного

розвитку району на 20|6-
201-7 роки' перел|*у
бтодэкетних програм 1 обсяг|в

!о 10

листопада2014
року

9правл|ння
економ|чного розвитку
| торг|вл! районно|
дер)кавно] адм|н1 стр ац|]

0
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1 2 3 4

в|4датк!в на !х виконання в
201л5 Роц| та у наступн| за
плановим два бторкетн|
шер|оди

4. Ёадання до ф|нансового
управл|ння районно[
дер)кавно] адм|н|страц|?
бгошкетних запит|в
в|дпов|дно до методичних
рекомендац|й

[о 10

листопада201-4

року

1(ер |вники структурних
п|дрозд|л|в та' ат!щату

районно| дер)кавно?
адм|н|страц||, с!льськ|
та селищн| голови

5. |1|дготовка та ъ|адання

ф|нансовому управл|ннто
районно] дер)кавно|
адм|н|страц!? розрахунк!в
обсяг|в надход}кень до
м|сцевих бгоркет|в району за
видами податк|в 1 збор|в на
2015 р|к та прогнозу на 2016-
201-7 роки

[о 10

листопада20]-4
року

Рекомендуватут
кер|вникам {уц?всько]
об' еднано| дер)кавно]'
податково] |нспекц|?
|оловного управл|ння
й|ндоход|" у
)(арк|вськ\й о6ласт|,

управл|ння
Аерэкземагентства у
9уц|вському район|

6. |{|дготовка та ъ|адання

ф|нансовому управл|ннто
районно] дер)кавно|
адм|н|страц|] розрахунк|в на
201:5 р|к та прогнозу на 201'6'
201-7 роки:

про надход)кення до
районного бтодэкету плати за
оренду майна, що

сп|льн!йзнаходиться у
власност| територ|агльних

щомадс!л, селищ;
кошлт|в в|д пРода)ку майна,

що знаходитьоя у сп!льн|й
власност| територ|альних

щомадс!л, селищ;
про надходх{ення податку

на прибуток п|дшриемств' що

[о 10

листопада 201-4

року

Рекомендувати

'{угу|вськ|й районн1й
рад|



1 2
?,,

-) 4
нале)кать до раионно1
комуна.т1ьнот власност| ;

часту\ни чистого прибутку
(до*оду) районних
комунапьних ун|тарних
п|дприемств та ?х об'еднань

7. |{|дготовка розрахунк!в
прогнозних пок€}зник|в
м|сцевих бтодэкет|в на 2015
р|к д[:,я розгляА! та
опрац}овання в районн!й
дер)кавн|й адм|н|страц]| до
прийняття 3акону !кра[ни
<|{ро Аерэкавний бтошкет
}кра|ни на 201,.5 р|ю>

|[|сля
отримання
показник|в з
Р1!н|стерства

ф|нанс|в
9кра[ни

Ф|нансове управл|ння
районно? дер)кавно|
адм|н|страц||

8. €кладання проекту
районного бтод:кету на 201;5

р|к та подання його на
розгляд та схва.т1ення до
районно| державно]
адм|н|страц!]

} терм!ни,
визначен|
законодавством

Ф|нансове управл|ння
районно] дер)кавно?
адм|н|страц||

9. Ёадання до в|дд!лу масових
комун|кац!й апарату
районно? дер)кавно]
адм!н|страц!] |нформац|? про
районний бтодх<ет для
розм|щення ![ на оф1ц!йному
веб-с айт| .{угу]всько]

районно] дер)кавно[
адм|н|страц1т

} терм!ни,
визначен|
3аконодавством

Ф|нансове управл|ння
районно| дер)кавно?
адм|н|страц|]

10. Фприл}однення пок€}зник!в

районного бтодэкету 1шляхом

розм|щення ?х на оф|ц!йному
веб-сайт| чугЁвсько]
районно] дер)кавно?
адм|н|страц||

9 терм|ни,
визначен|
3аконодавством

Б|дд!л масових
комун|кац1й апщату

районно| дер)кавно|
адм!н1страц!?
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1 2 з 4
11. 3абезпечення орган|зац|| та

координац!т роботи щодо
формування та складання
м!сцевих бтодэкет!в на 2015

р|к та прогнозу на 2016-20|7
роки з мето}о своечасного та
як|сного !х затверд)кення

} терм|ни,
ви3начен|
законодавством

Ф|нансове управл|ння
районно[ дер)кавно]
адм|н!страц|]

Рекомендувати органам
м!сцевого
самоврядування

(ер1вник апарату районно!
держ(а вно! адм1н1стра ц!т

Бурейко 2 26 85
{

|.по. ковтун


