
чугу!вськА РАйоннА двРжАвнА Адм|н|стРА]ця
хАРк|всько| оБлАст1
РозпоРяд)[{8ння

9уц1в хо ?2

!1ро п!дсумки виконання бпод:кету

райопу за 9 м!сяц!в 2015 року

8|дпов[дно до статей 6. |8 3акощ }кра|ни "|!ро м|сцев! лержавн!
адм1н1сщац|[', для забезпечення стаб1льного ф1тткц|онування бтоджетно| сфери

району в 2015 роц!, п!двищен|{я р!вня ф[нансово| дисципл|ни та врахов}'1очи

р!п:ення колег|! рйонно! державно] адм|н1ощац[! в|д 27 жовтлтя 2015 року:
1. Рекоменлрати с[льським та селищним голов!!м:
!.1. 3абезпечити безщговне виконання показник!в доходно] частини

м|сцевих бтод>кет1в у 2015 роц1 та зад1яти вс| можлив| опособи для одер)|€ння

додаткових доход1в.
!.2. |1роанал!зувати факти надання п|льг з1 сплати податк1в ! плате;к!в до

м|сцевих бтодх<ет!в з метого недотущення змен1цення надход,!(ень.
1.3. 3абезпечити повне пога1]]енн'1 заборгованост| з виллати зароб|тно|

плати на п1дприемствах району та свосчасне перерахуван1{'1 податку на доходи

ф|зттнних ос1б з виплачено| зароб|тно! плати та з !н:пих доход1в, виплачених у
натуральн|й форм|.

1.4. Бнести корективи до |сну!очих договор|в оренди земель в ме)ках
населених пункт|в в|дповйно до проведенот нормативно| щошово! оц|нки.

2. Рекомендувати {уц|вськ|й об'еднан1й лерхавн|й податков!й |нспекц1]

[} ,{Ф€ у )Фрк|вськ1й област| (,{овжин 8.Ф.):
2.1.[1осилити конщоль за своечасним та повним надходженням податк!в

| збор|в до м[сцевих бтодхсет|в, не допускати зростання податкового борц.
2.2' |\роводити перев1рки суб'екг|в господар|ованн'1' як] виплачутоть

найманим прац|вникам зароб1тну плац нижчу'
законодавством.

2.3. 11роводити роботу щодо запоб|ганття та недопущенн'{ прояв|в факЁв
<т1ньовоБ зайт:ятост|.

2.4. 3а6езлечити викон1:н|{'{ доход1в загального фондг дерт{авного
бтодт<ец, за рахунок якто< зд1йсттгоеться в|драхування базов! дотац|| м!сцевим
блод:кетам.

3. (ер1вникам струкцрних п|дрозд|л1в районно| дертсавно! адм!н1сщац.],
головним розпорядникам бтоджетних ко1шт|в:

3.1. 8жити заход|в щодо безумовного виконання вимог статг| 77

Бтодхетного кодексу 9кра!ни у настин! врахування в пер1почерговому порядку
пощеби в ко|птах: на оплац прац|' в!дпов!дно до встановлених чинним
законодавством умов оплати прац| та розм|ру м|н|мально| зароб|тно! плати, на

н1}( встановлено чинним
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проведення розрахунк1в за енергонос|т' як1 спо)кива|оться б}оджетними

установами.
3.2. 3д|йснтовати фактинн1 видатки на зароб|тну {1лату, вкл|оча!очи

видатки на прем1| та |н:ш! види винагород' матер1альну лопомоц ли1!]е в мех(1х

фонду зароб1тно| !1''1ати' затвердженого в ко1штоРисах ] планах використан|{'{
бтоджетних коптт|в.

3.3. |[осилити контроль за ц1льовим ! ефективним використанн'{м
бтоджетних котшт|в.

3.4:' Бхсити заход|в щодо недопущення небтоджетно! щедиторсько|
заборгованост1 та простронено| деб1торсько! | кредиторсько| заборгованостей.

3.5. 8:кити заход]в з оптим1зац1! мереж| бтод>кетних установ.
4. }щавл|ннго прац; та соц!ального захисц населення районно|

дерхсавно| адм!н|сщац|] ()1исянський Ф.€.) провести роботу шоАо створення
нових робоних м|сць та недопущення випадк]в пору1цень чинного
законодавства про оплац праш|.

5. !с|м виконавцям про проведену роботу |нфорптувати голову районно|
нерез ф1нансове управл1ння районно! державно|
до |0 нисла м!сяця' що настас за зв!тним пер!олом.

управл1нн1о раионно1 державно1 адм1н1страцп
(Бурейко 1.й.) про виконанн'1 розпоРяд}(ен|#1 |нформувати голову районнот
державнот адм1н1страц11 через сектор контрол!о апарац раионно1 дер)1€вно1
адм1н|сщац|| щокварталу до 20 чиспа м1сяця, що
протягом 2015 року.

наотае за зв1тним пер1одом,

7. (онщоль за виконанням розпоряд)т(ен|{'{ покласти на пер!цого
засцпника голови районно! державно! адм|н1отрац1! вархе'!ъова то.к.

|олова райоппо! дерлсавшо!
адм!::!страц!1 €.о. коРол!ок

дерхавно1 адм1н1страц11
адм|н|сщац|] щоквартащ
протягом 2015 року.

6. Ф!нансовому


