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_04.02.2013_                                                                                                                     №_02-8/2__



за результатами перевірки затверджених 
місцевих бюджетів на 2013 рік

Відповідно до статті 115 Бюджетного кодексу України та на виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 28.01.2013 № 02-5/2:   

                                                               Сільським /селищній/ радам

1. Рекомендувати внести  зміни до місцевих бюджетів з метою приведення показників у відповідність із чинним бюджетним законодавством.

Термін : до 20 лютого 2013 року.

2. Забезпечувати:
виконання затверджених рішеннями відповідних рад планів з мобілізації доходів до місцевих бюджетів;
своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів;
своєчасні та у повному обсязі розрахунки за енергоносії і комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, що фінансуються з місцевих бюджетів.

           Термін: протягом 2013 року

   Головним розпорядникам
     коштів районного бюджету 
                                    /за списком/
                                                                Сільським /селищній/ радам

3. Забезпечувати : 
при виконанні місцевих бюджетів дотримання вимог статей 13, 23 та 48 Бюджетного кодексу України щодо взяття розпорядниками бюджетних коштів зобов’язання за спеціальним  фондом бюджету виключно у межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету;
дотримання вимог статті 51 Бюджетного кодексу України стосовно здійснення керівниками бюджетних установ фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочувальних винагород, матеріальну допомогу лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
4. Вжити заходів до недопущення неефективного використання коштів  з місцевих бюджетів усіх рівнів.
5. Визначити пріоритетні напрями фінансування видатків із місцевих бюджетів та не допускати взяття розпорядниками бюджетних коштів зобов’язань за незахищеними статтями при відсутності наявних фінансових ресурсів у місцевих бюджетах.

  Термін: протягом 2013 року

6. Про хід виконання цього доручення інформувати  фінансове управління райдержадміністрації. 

  Термін: щомісяця до 7 числа
                 наступного періоду

7. Контроль за виконанням цього доручення покласти на заступника голови державної адміністрації Гоблика В.В.  



Голова державної адміністрації                        	                       В. Гулянич


Ваш О.М. 23134


