
чугу[вськА РАйоннА двР)кАвнА Адм!н!стРАц!я
хАРк!всько! оБлАст!
РозпоРяд)[(!]ння

{уц1'в ш,

!!ро заходи 1цодо с|спада|!ня проект!в
районного та !н:ших м|сцевих
бюдакет!в району на 201б р!к

Б!дпов1дно до статт| 75 Бгоджетного кодексу }кра!ни' розпоряджен}1я
голови {арк|всько] обласно| дер>кавно| адм1н|страц1! в!д 04.09'2015 }ф 393
<|!ро заходи що,1о ск'€цання проект!в област:ого'га |нллих м1сцевих бго](;кет!в
област1 на 2016 р!о' керу1очись стат|'ями 6, 18' з9 3акону !кра!ни
<|1ро м1сцев1 дер;кавн1 адм1н!с'трац!!>, урахову1очи 11оло;кеттня €тратег!|
соц]ально-екопом|нного розвитку 9угу!вського району до 2020 року та з мо'гото
своечасного 1 як!сного прошесу формування проект!в районного та |н1]]их

м1сцевих б*од>кет1в району на 2016 р!к:
1. 3атвердити план заход1в щодо ск.,|адання проект!в райо!пого та !нших

м|сцевих бтодт<ет!в району на 2016 р1к та прогнозу на 2017-2018 роки
(дал! ||пан заход1в)' що додаеться.

2. |{ер!вникам сщуктурних п1дрозд|.лт!в районно! державнот адм|н!страц!|
забезттечити виконан1{я затверд>кеного ||лану захо,т1!в.

3. Рекомепдувати голов! 9угу|всько'| районгто| ради [тороэкеву [.А.,
кер1вникам 9угу!всько| об'сднано] дертсавт;о! податково| |ттсттекц!] [о;товно:ю

управл1ння дер>кавно| ф!скально! с;тутсби у {арк|вськ!й обдаст|

[ов;кину Б.Ф., управл|тптя ]{ер>кземагентства у {угу!вському район1
{арк!всько| облас'г1 Ртот|ну й'Ё' забезпечити виконангт;т затверА;ксного {!лану
заход|в.

4. начальнику ф|нансового управп!ння районно| дсрт<авно| адм[н!с рап|!
Бурейко |.й. забезпечити орган1зац|то та координац!то

формування м|сцевих бтод:кет1в в район; на 2016 р1к та
20 ! 7-20 ! 8 роки з мето|о свосчасного ') а як1сного !х за: верл;кен н я.

голова районно| дертсавно|
адм1ш1страц!|

роботи щодо
|1рог1!озу 11а

5. Рекомендувати органам м|сцевого самоврядування район1 вжити
аналог|пн! заходи.

6. |{оптроль за виконанням розпорядження зали1]1ато за собото.

€.о. к()Р().пток



зАтввРджвгто

Розпоряд:ксння голови
аионно1 11ео)кавно1 адм1н1с1'оаш11

*2а':/а;э/2а*ц ]'ь ?2
плАн 3Аход|в

щодо скпадання проект|в райо:гноп'о'га |нпцих м!с:цевих бподэкет!в району гпа

2016 р!к та [рогно3у на 2017-2018 роки

.}хгч

з|л
3аходи

1ерм1н
вико1{ання

9|д;:ов!дальтт| за
виконання

1 2 ц

1. |1!дготовка та надання до
в!дд1лу економ1чного
розвитку | торг|вл| районно!
дер>кавно| адм1н|сщац!1
перел1ку прощам ! обсяг|в
видатк|в :га !х виконанття в
2016 роц1 та прогнозу на
2017-2018 роки

.{о 15 хсовтня
2015 року

кер|вникч структур|!их
л1дроз;т|л1в та а]]арату

районно! 2цер;кавтто|
адм|н|страт11!

2.

раионно1
адм1н1страц|!

економ1чного
соц!ального

державно1
прогнозу

економ1чного 1 соц!ального
розвитку району на 2016
р!к, основних показник1в

!]|дготовка та !{ада|;ня до
ф|нансового управл|ння

та
розвитку

району на 2017-2018 роки,
перел|ку бтоджетних
програм 1 обсяг|в видатк|в
на 1! виконання в 2016 роц!
та у наступтт| за пла}1овим
два бгод:кетн! пер!оди

[о 15 жов{ня
2015 року

Б|.:цт!,;; економ|чно;ю
розвитку | торг1вл1

районно| державно!
щ1м|н!страц|1

з. [{!дготовка '1'а надання до
ф|нансового управл!ння
районно! дер;кавно|
адм1н!страц!| розрахунк[в
обсяг1в надход)кень за
видами податк|в | збор!в на
2016 о|к та поогнозу на

,{о 1 5 жовтття
2015 року

Рёкомендувати
кер|вникац 9угу1всько|
об'сднано1 дерхавпот
податково[ !нспекц!]
[о.ттовног6 управл!ння
дер;кавно! ф1скально!
служби у {арк1вськ[й



м
з/л 3аходи

1ерм|н
виконання

Б|дпов!дальн| за
вико}та1{ття

1 2 3 4
2017 2018 роки о0ласт|' у!1рав]11т|ня

]{ержземагептства у
9угу!вському район!
{,арк|всько| облас:'!

4. |1!дготовка .та надання
ф[нансовопту управл1нн!о
районнот дер;кавно!
адм|н1страц1! розрахунк!в
на 2016 р1к та прогнозу на
2017-2018 роки:

про надходження до
районного бгодэкету плати
за оренду майна, що
знаходиться у стт|льн1й
в:гасност] тери'т'ор1 ап ь:т и х
громад с!л, селищ;

котц'г]в в1д продажу
майна, що 3находиться у
сп1льн1и власност1
територ1альних громад с!л'
сели!ц;

про надход)кення лодатку
на прибуток п|дприемств,
що нале)кать до районно|
комунально! власност|;

частини
прибутку
районних

чистого
(лоходу;

комун?шьних
у1{|тарних п1дприсмств та |х
об'еднань

,{о 15 ховтня
2015 року

Рекометтдувати
9угу|вськ!й райо;атт!й
рад|

5. Ёадання до ф|наисового
управл[ння районнот
державнот адм|н|страц||
бюд;кетних запит|в
в1дпов|дно до 1нструкц1т
про !х складання

,{о 15 ;ковтня
201 5 року

1{ер1вники структурних
тт!,/{Розд|л!в та апарату

районно1 .цержавно[
адм1н1срат1||

рекомендувати
9уц!вськ|й районн1й
рад|



.}'{ч

з/п
3аходи

[ерм|н
виконан]'|я

Б!21;тов!дальп! за
вик()нання

1 2 3 4

б. |1!дготовка та ск.]1а]|ан!1я

г1роекту районнот'о
о1оджец на 20!б р]к 1

прогнозу на 20\1 2018
роки' подант:я його на

розгляд та схва''1ення до
районно| державно|
адм1н!страц[!

} терм|тти,
визначен|
чинним
законодавством

Ф|нансове управ.т:|ння
райоттгто| дерхавнот
адм!тт|страц!}

7. Фприлтоднення показник|в
районного бюдт<ету
тпляхом розм|щення !х на
оф|п!йному веб-сайт!
районно! дер;кавтто?
адм|н1страц[!

! терм!ни,
визттачетт!
зако1{о,цавством

Б!дд1л масових
комун|кат1!й апарату

районнот державно]
алм|н|сщац!!

8. 3абезпечення орган1зац[! та
коорАинаш1! роботи щодо
формування та складан1'т
м[сцевих бтод;кет!в на 2016
р1к та прогнозу на 20|7-
2018 роки з мето}о
проведе1{}{я як|сно| роботи
щодо своечасного !х
затвердже}1ня !з

дотрима1]11ям вимог
бтод;кетного законодавства'
зокрема ст.77 Бтоджетного
кодексу 9кра]ни

! терм!тти,
визначен]
чинним
законодавством

Ф!нансове управ.тт!нггя

районно! державт*о!
адм|н|страц|!

1'екоменд}ва1и ор]'а!{ам
м|с:{евого
самоврядування

3аступник кер!вяика впарату'
на чальник орган!заш!й ного в!лл!лу
апа ра т районно| дер}(авно1
адм!|||стрдц|!

4-",
крюкова 2 45 92

|штРиФАновА


