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Д О Р У Ч Е Н Н Я
ГОЛОВИ  БЕРЕГІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________
вул.Мукачівська, 6,  м.Берегово, 90202,  тел.: 4-32-09, 4-30-42  факс,
weв-caйт: www.bereg-rda.gov.ua, e-mail:admin@bereg-rda.gov.ua, код ЄДРПОУ 04053708

___21.01.2014___                                                                                  №__02-8/2_
           
Відповідно до статті 115 Бюджетного кодексу України, проекту  Закону України про Державний бюджет України на 2014 рік, прийнятого Верховною Радою України 16 січня 2013 року, на виконання доручення  голови обласної державної адміністрації від 17.01.2014 № 02-05/2, з метою якісного формування та своєчасного затвердження районного бюджету та бюджетів органів місцевого самоврядування:  
Фінансовому управлінню
районної державної адміністрації

1. Довести розрахункові  обсяги міжбюджетних трансфертів до сільських, селищної рад для затвердження місцевих бюджетів на 2014 рік, відповідно до пункту 3 статті 77 Бюджетного кодексу України.
 
Термін: не пізніше ніж у дводенний термін після прийняття районного бюджету
 
2. Провести роботу щодо недопущення зменшення органами місцевого самоврядування видатків за функціями (галузями), розрахованих відповідно до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селища.
Термін: до затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2014 рік
Сільським /селищній/ радам 

3. Забезпечити виконання вимог пункту 2 статті 77 Бюджетного кодексу України у частині затвердження  місцевого бюджету на 2014 рік не пізніше ніж у двотижневий термін після  прийняття  районного бюджету на 2014 рік.


4. При затвердженні місцевих бюджетів на 2014 рік забезпечити у повному обсязі потребу в асигнуваннях для оплати праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці і розмірів мінімальної заробітної плати та для проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.    
5. Подати  фінансовому управлінню райдержадміністрації копії рішень відповідних рад про місцевий бюджет на 2014 рік.
Термін: протягом 3 днів 
після прийняття відповідного 
бюджету

Фінансовому управлінню
районної державної адміністрації
				 
6. Провести перевірку відповідності бюджетному законодавству України затверджених показників сільських та селищного бюджетів на 2014 рік.  
	
   Термін: у місячний термін після
затвердження місцевих бюджетів





Голова державної адміністрації                        	                                 В. Гулянич
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