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З питань затверджених показників місцевих бюджетів на 2013 рік,
плану заходів, які будуть здійснюватись протягом року для забезпечення
їх виконання, перспективи розвитку галузей соціально-культурної сфери
та ефективності витрачання коштів місцевих бюджетів на їх утримання
по Берегівському району

На підставі протоколу проведення наради при голові  Закарпатської обласної державної адміністрації 21 січня 2013 року :

Головним розпорядникам коштів районного бюджету /за списком/

1. Провести заплановані заходи щодо оптимізації мережі та штатів бюджетних установ.
2. Перевірити правильність складання тарифікаційних списків працівників підпорядкованих бюджетних установ.
3. Продовжити проведення заходів щодо економії енергоносіїв та збереження вакантних посад.

                               Термін :  протягом 2013 року.

Відділу містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства, відділу охорони здоров’я райдержадміністрації

4. Надати  пропозиції щодо незавершеного будівництва Берегівської ЦРЛ.

Термін : до 15 березня 2013 року. 

Управлінню освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Провести оптимізацію малокомплектних навчальних закладів району.з
Термін : протягом 2013 року 

6. Забезпечити виконання доручення Прем’єр-міністра України щодо створення у навчальних закладах внутрішніх вбиралень.
                         Термін : до 01.09.2013 року  

Відділу  культури.і і туризму райдержадміністрації  
і 
7. Надати пропозиції щодо  оптимізації мережі бібліотек, створення кущових бібліотек.
                                                    Термін : до 15 березня 2013 року

Відділу охорони здоров’я     райдержадміністрації
4. 
8. Надати пропозиції  щодо переведення частин посад стоматологів на утримання за рахунок коштів спеціального фонду.

                                     Термін : до 15 березня 2013 року.

9. Привести у відповідність ліжковий фонд в установах охорони здоров’я з розрахунку  40 ліжок  на 10 тис. населення.

                                  Термін : до 1 червня 2013 року.

10. Обрахувати  параметри госпітального округу міста Берегово і Берегівського району.
                                  Термін : до 1 червня 2013 року.

Фінансове управління райдержадміністрації Берегівська об’єднана державна податкова інспекція   (за згодою)

11. Провести заходи щодо скорочення податкового боргу до місцевих бюджетів та виконання дохідної частини місцевих бюджетів.

                                Термін : протягом 2013 року.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

12. Активізувати роботу щодо скорочення кількості суб’єктів, які виплачують заробітну плату у розмірі, меншому за мінімальну.

                              Термін : протягом 2013 року.

13. Про хід виконання цього доручення інформувати  фінансове управління райдержадміністрації. 
    Термін: щомісячно до 5 числа              наступного періоду.         

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



Голова державної адміністрації                        	                       В. Гулянич


Гоблик В.В.
Ваш О.М. 23134


