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КАМ, ЯНКА_БУЗЬКА РМОННА ДЕРЖАВ НА АЛ4IНIСТРАLЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/ 7zzreлч za/zpo7 м. Кам'янка-Бузька

Про орzанiзацiю робоmш tцоdо

ф орму в ання mа з аmвер duсення
мiсцевах бюduсеmiв району на
2018 piK

:

Вiдповiдно до вимог статей '75 та 77 Бюджетного кодексу УкраТНи, з метоЮ

забезпеч номiчно обrрунтованого формування та затвýрдження проект_\

ГIлан заходiв iз забезпечення формУвання
затвердження мiсцевих
що дода€ться.

2. Управлiнню фiнансiв районноi державноi адмiнiстрачi;
(Барилi л.д.) забезпечити координацiю роботи Bcix уrасникiв бюджетного

процесу та у разi необхiдностi застосовувати додатковi бюдЖеТНi ПРОЦеДУРИ.

3. КерiвникаМ структурниХ пiдроздiлiв районноi державноТ

адмiнiстрацii В межаХ наданиХ повноваженЪ забезпечитИ виконанн" Плu"j;

заходiв у "".rru"eHi 
тершriни" J

4. ГоловаМ виконавчиХ KoMiTeTiB мiсцевих рад затвердити заходLi

щодо формування та затвердженнrI вiдповiдних мiсцевих бюджетiв на 2018 piK

згiдно iз бюджетним законодавством.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти

голови районноi державноi адмiнiстрацii вiдповiдно

функцiоналъч

Голова В.I.Кирилич

" q/UZ O4//l

забезпеченнrI економlч]
бюджету району на 201r

1. Затвердити
бюджетiв району на 2OI8 piK (надалi - ГIлан заходiв).

ц ..
на заступникlц.]
до розподlлу
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влади:

1.1. Пiдготувати та

злтвЕр;l,LЕно
Розпоря.лiкення

райлерхtадмiнiстр аuiТ

вiд"qz'липня 2011 рок}

s,гп ЦZg lO: - о а//?

IIлАн
заходiв iз забезпечення формування та затверд}кення мiсцевих бюдясетiв

раиону на 2018 piK

1'.УзагаЛьнення,аналiзiподанняiнформацiiвищесТояЩиморгаТlш[

надати департаменту фiнансiв облдержадмiнiстрацli

iнформаuiю щодо: ,],

_ фактичних наДхоДженъ поДаткiв i зборiв У минУЛих роках Для визirачення" 
"

базовоi феверсноi) дотачi1 _ 
*i.o.""' бюджетаМ районУ та КОРИryВаННЯ':

фактичних,'u*оо*енъУz0lброцiвнаслiДокзмiнизарахУйнняПоДаТк}на,
доходи фiзичних осiб окремими платниками, IIрогнозних надходжень У 20tr8- :,

2О2Ороках ycix податкiв i гrлатежiв до мiсцевrт* б-д*етiв, :

Управлiння фiнансiв рuйlТ*адмiнiстр"ц''i i
кй' янка-Бузьке вiддiлення Червоноградсъко} i,,

ОЛtr ГУ Д,р*u""оТ фiскалъноi служби

,.

TepMiH: визначений департаIvIентом Фiнаусi1,,

облдержадмiнiстРаЧii ,r l, ,

..

-осноВнихпоказникiв(контингентоДержУВ1:11.Т:пУ.'чисельнiстъ
мешканцiв, учнiв загчшъноосвiтнiх навчаJIъних закJIадiв, пiлъгових категорi{

населення, прийомних сiмеИ, д"r".r"* булинкiв сiмейного типу та iх вихованцiв

тощо) для здiйснення розрахун*у_,:у:::озних обсягiв мiжбюджетних

трансфертiв на 2018 pik (медична та освiтня субвенцiя, субвенчii на здiйснення

державниХ програМ соцlаJIъного захисту, 
_субuенuiя 

на виIIлату державноТ:

соцiалъноi допомоги на дtтей-сирiт та_ дiтей, позбавпених батъкiвсъкого,

пiклування, ;;;;;;;r; 
-- 

.;Ъ;rr,."Й"" батъкам-вихоВаТеЛЯМ i ПРИЙОМНИМ

батькам за надання соцl€шъних послуг У дитячих будинках сiмейного типу та

гrрийомних сiм'ях за принципом "грошi ходятъ за дитиною"), 
i , 

"

угrравлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацiт, Ё

"iддiп 
освiтrрайдержадмiнiстрачiir 

,,;l ,!,ý

ffi"nin rr" .оцiЙuп,о,о захисту населення ,

!

ij:
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райдержадмiнiстрацiТ, Кам'янка-Бузька LРЛ,
служба у справах дiтей райдержадмiнiстратIii"

TepMiH: визначений департаментоМ
фiнансiв облдержадмiнiстрацii j

,,1 i

1,.2 У разi внесення змiн до Перспективного плану об'еднання
територiалъних |ромад, створення нових об'еднаних територiальних громад
надати центр€Lльним органам виконавчоi влади розрахунки щодо пряi\[их
мiжбюджетних вiдносин об'сднаних громад з ,Щержавним бюджетом УкраiЪи.

Служба у справах дiтей
райдержадмiнiстрацiТ, управлiння
соцiального захисту населення
райдерrкадмiнiстрацii, управлiння фiнансiв
райдержадмiнiстрацii

TepMiH: до 28 липня 20|7 року

2. Пiдготовка та подання пропозицiй щодо вдосконалення
бюджетного законодавства :

2.|. Пiдготувати та надати департаменту освiти
облдержадмiнiстрацii пропозицii щодо:

- rтокращення формули розподiлу освiтньоi субвенцii;

чинного

науки



- внесення змiн
маJIокомплектних шкiл
або ступеня.

з

до чинного законодавства в

для сприяння iх об'еднанню,
частинi функшiон),вання
реорганiзацii, змiни тип},

2.2" Пiдготувати та надати департаменту охорони здоров'я

облдержадмiнiстрацiТ пропозицii щодо внесення змiн до:
^Ф 

формули роЪподiлу медичноi субвенцii шляхом: 
_пт,uтллr

- здiйСненнЯ оплати первинноi медичноТ допомоги за единиI\4

Кам'янка-Бузъка LРЛ,
управлiнrrя фiнансiв райдержадмiнtстрацll

TepMiH: до 28 липня 20|7 року

б)ЧиннихЗаконоДаВчихТанорМаТиВнихактiвсТосоВно:
- забезпечення переходу на фiнансуваннrl медичноi допомоги шляхом

оПлаТи посЛУГ' якi вхоДяТъ До ГаранТоВаноГо rrакеТУ; 
. '-_

- поступового запровадження системи оплати стацiонарноi вториннот

(спецiалiзованоi) ,u ,р.rйнноi (високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги за

пролiкованийвиrrадок; _ _ллЕ2^ ,

'-pеaлiзaцiiсистeмиpeiмбypсaцiiлiкapсЬкиxзaсoбiв.

Кам'янка-Бузъка I-РЛ,

управлiння фiнансiв райдержалмiнiстраuii

2.з. ПiдготуватИ та надатИ департаМентУ охорони здОров'я

облдержадмiнiстрацii гrропозицiт щодо потреби в коштах, якi надаютьt8

мiсцевим бюджетам У виглядi субвенцiй з державного бюджету на

вiдшкодування BapTocTi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворюванъ,

придбання ""rрЙ"* 
,ur.рiалiв лля закладiв охорони здоров'я та лiкарсъких

засобiв для iнга-пяцiйноi анестезii, придбання ангiографiчного обладнання,

реформУвання регiональних систем охорони здоровlя для здiйснення заходiв з

виконаннrI ..rrrri"o.o з Мiжнародним банком реконструкцii та розвитку проекту

"Полiпшення охорони здоров'я на службi у людей",

Кам'янка-Бузька IРЛ
TepMiH: до 28 липня 2017 року

{
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2.4.ПiдготУваТиТанаДаТиДепарТаМенТусоцiальногоЗахисТУнаселенн'I
облдержадмiнiстраuii пропозицii щодо внесення змiн до нормативних та

законодавчих aKTiB з метою: 
-:_- - --, пт,vл 

j

.наДанняДержаВнихДопоМоГсiм'ямздiтьмиВихоДячиЗеДиних
критерiiв розрахунку сукуп"9.,о доходу_сiм'i1l'фiнансово-майнового 

стану; 
"

- iнтеграцii державноi допомоги на дiтей одиноким матерям, тимчасовоl

державноi допомоr" "u 
дiтей в державну соцiалъну до,,омоry малозабезгtечений

сiм,ям; эубсидiй населенню, приведення
- посиJIення адресностi надання rr1лъг та (

соцiалънихнормативiвкоМУнzшънихпосЛУГДообrрУнтоВаноГорlВн'I
фактичного iх споживання,

Управлiння соцiального захисту населення

рuЙд.р*uдмiнiстраuiТ, ___:._. 
l :

управлiння фiнансiв райдержадмlнlстрацl1

TepMiH: до 28 липня 20t7 року i i

2.5.НадатиДеПарТаМенТУЗПиТанъкУЛЬТУри,нацiоналъFостейтаРелiгй
облдержадмiнiстрачii пропозицii щодо внесення змiн до нормативних Ja

законодавчих aKTiB з метою:. 
___fт йr,яттлгл т1.\тrтт/тк|- запровадження мlнlмаJIъного культурно,о _1:_тlхiлji::зпечення

громадян rrо"пуir," у ,q"pi *у}",р"," i:::ioBoi 
мистецъкоТ освlти;

- створення дiевих механiзмi" д"р*ч"ноi пiдтр-иY:::ryадiв культури для

реалiзацii ними творчих проектiв через систему грантiв, *"-|:11 замовлеIъц

пiдтримкиворганiзацiiтаIIроВеДеннiкУлътУрно-МисТоцькихЗахоДlВ.

Сектор культури райдержадмiнiстрацii, ..._ 
" ,i

управлiння фiнансiв райдержадмlнlстрац1l

TepMiH: до 28 липня 201_'7 року
ф

2.6. НаДати гаJIУзевиМ департаМ"i:Т пропозиЦii щодО вдосконаленнt

типових штатних нормативlв установ о_свiти, культури та мистецтва, фiзичноТ

купътури та с11орту' "оцr-u"оaо 
забезпечення населення, з урахуВанняlчI

потребиВнаДанII1ВlДпоВlДнихПослУГ."о*ц_:1_'-Т:УДоскОнаJIенняТа
спрощення шорядку розподtлу та використ анн1 

- 
кошть 

_ 

державного фq"4у

регiона-lrьного ;;;;;у, субвенuiй з державного бюджОту мiсцевим бюджетам

на здiйснення заходiв щодо соцiалъно-економiчного розвитку та iнших

Вiддiл освiти райдержадмiнiстрачii, n

управлiння соцiалъного захисту насеJIення

Ъ"Йо.р*адмiнiстрацii, сектор культури i
райдержадмiнiстрацii, сектор молодl та :,:

Ъrrорiу р айдержадмiнiстр ацiТ,

трансфертiв.

r.1

i
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вiддiл економiчного розвитку i туризму , i

райдержадмiнiстрацii ',

TepMiH: до 28 лиrтня 20|7 року

2.7 " Провести аналiз виконання загаJIьнодержавних про|рам, що

реалiзуються в районi у 2017 роцi, та за необхiдностi пiдготувати i надати

центраJIьним органам виконавчоi влади пропозицiТ стосовно доцiльностi
продовження iх дiТ та видiленнrl для Кам'янеччини з державного бюджеry
необхiдних коштiв на 2018 piK. i

Вiддiл економiчного розвитку i туризму

райдержадмiнiстрацii, сектор мiстобулування,,
архiтектури та будiвництва
райдержадмiнiстрацii, вiддiл iнфваструктури
та житлово-комунzlJIьного господарства

райдержадмiнiстрацii, вiддiл
агропромислового розвитку
райдержадмiнiстрацii, вiддiлfтосвiти j

райдержадмiнiстрацii, Кам'янка-Бузька LРЛ,
управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацii

TepMiH: до 28 липня 201'7 року .,! 
i

2.8. Пiдготувати та подати дешартаменту фiнансiв облдерйадмiнiстрацii"
проlrозицiТ про надання з державного бюджету в 2018 роцi yciM мiсцевим
бюджетам, що мають прямi стосунки з державним бюджетом, додатковОi
дотацii на здiйснення гIереданих з державного бюджету видаткiв з утримання
закладiв освiти та охорони здоров'я.

, Вiддiл освiтирайдержадмiнiстрацii,
Кам'янка-Бузька LРЛ, управлiння
фiнансiв райдержадмiнiстрацii
TepMiH: до 28 липня 20|7 року ' ",;,

2.9. Пiдготувати та надати департаменту фiнансiв облдержадмiнiстрацii]
пропозицii щодо змiни порядку адмiнiстрування та зарахуваннrI до вiдповiдних
мiсцевих бюджетiв окремих податкiв i зборiв за мiсцем здiйснення
господарськоi дiяльностi (заправок, торговелъних центрiв, складiв, цехiв, баз

тощо).
'

Кам'янка-Бузьке вiддiлення "

Червоноградськоi ОДШ ГУ .ЩержавноI

фiскатrъноi служби Украiни у Львiвськiй
областi, управлiння фiнансiв

рад ,

TepMiH: до 1 серпня201-7 року



2.10. Пiдготув uти таподати департаменту фiнансiв обпдержадмiнiстраuii '

пропозицii щодо запровадження надання сдиноi звiтностi за единим соцiалъним

""..no, 
i податком на доходи фiзичних осiб,

Кам' янка-Бузьке вiддiлення

управлiння,Щержавноi фiскальноТ спужби

Украiни у Львiвськiй областi, управлiння

фiнансiв райдержадмiнiстрацiт, виконкоми , ,

мiсцевих рад

TepMiH: до 1 серпня20117 року

2"I|. Пiдготув ати та подати департаменту фiнансiв облдержадмiнiстрацiТ

пропозицii про внесення змiн до Бюджетного кодексу Украiни щодо

;Ёй;."ня фiнансового ресурсу мiсцевих бюджетiв шляхом змiни нормативу

зарахування податку на доходи фiзичних осiб до мiсцевих бюджетiв, ,

Кам' янка-Бузьке вiддiленн4
Червоноградськоi ОШtr ГУ ,ЩержавноТ Ф

фiскальноI сrryжби Украiни у Львiвськiй
областi, управлiння фiнансiв
райдержадмiнiстрацii, виконкоми мiсцевих

рад

TepMiH: до 1 серпня20117 року

2.12. Провести вiдповiдну роботу з народними депутатами Украiни вiд

львiвщини стосовно розгляду прiоритетних питань розвитку Кам'янка-

Бузького району, врахування у проектi державного бюджету необхiдного

фiнансового р."ур.у "Ь 
т* вирiшення, а також внесення змiн до чинног0

бюджетного та rrодаткового законодавства,

CTpyKTypHi пiдроздiли райдержадмiнiстрацii

TepMiH: за окремим графiком

2.|З .Пiдготувати за результатами ан€шiзу розрахункiв прогнозних обсягiq

мiжбюджетних трансферriu .ru iнших пок€вникiв мiсцевих бюджетiв райоrту"

зауваження та пропозицii для поданн,I департаменту фiнансiq

облдержадмiнiстрацiТ. _", ,i

Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацiТ
спiльно з г€Lлузевими пiдроздiлами районноf
державноi адмiнiстрацiТ

Терълiн: у тижневий TepMiH пiсля отримання

розрахункiв прогнозних обсягiв

:1

t

,. .)
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мiжбюджетних
показникiв

трансфертiв та iнших

3. Формування та затвердження районного бюджету Кам'янка-
Бузького району на 2018 piK:

3"1. Забезпечити укладання угод, прийняття мiсцевими радами спiльних

рiшень стосовно передачi мiжбюджетних трансфертiв мiж вiдповiдними
бюджетами за rrролiкованих хворих i подання iх MiHicTepcTBy охорони здоров'я
УкраiЪи.

Кам'янка-Бузька LРЛ
TepMiH: до 1 серпня2OL7 року

3.2. Пiдготувати та надати управлiнню фiнансiв районноТ державноТ
адмiнiстрацii розрахунки щодо обсяry податкових платежiв у цiлому по району1
у тому числi районного бюджету на 2018 piK i два наступнi бюджетнi перiодЙ
(2019-2020 роки).

Кам'янка-Бузьке вiддiлення fi

ЧервоноградсъкоТ ОДШ ГУ Щержавноi
фiскальноi служби Украiни у Лъвiвськiй
областi

TepMiH: до 10 серпнrI 20|7 року

З.З. Пiдготувати та надати управлiнню фiнансiв районноi державно}
адмiнiстрацiТ розрахунки щодо обсягiв фiнансових pecypciB, необхiдних длi
функцiонуваннrl вiдповiдноi гаryзi в цiлому по району, у тому числi районногсi
бюджету на 2018 piK i два насryпнi бюджетнi перiоди (2019-2020 роки). I

Головнi розпорядники коштiв районного
бюджету

TepMiH: до 10 серпнrI 20|7 року

З.4. Пiдготувати та надати управлiнню фiнансiв районноi державноi,
адмiнiстрацiТ iнформацiю щодо прогнозних обсягiв власних 

"uд*од*.fr*бюджетних установ на 2018 piK i два наступнi бюджетнi перiоди
(20|9-2О20 роки) з детсtльним обцрунтуваннrIм. 

,

Головнi розпорядники коштiв
бюджету

TepMiH: до 20 жовтнlI 201-7 року

районногс
i,,

i
,i
l}
j}

;
i



3.5. Пiдготувати та надати головним розпорядникам коштiв районного
бюджету opieHToBHi обсяги видаткiв заг€UIъного фонду на 2018 piK, надходжень

спецiалъногО фо"дУ У 2018 роцi, iндикативнi прогнозНi показники дJUI

розрахунку прогнозу видаткiв на 20|9-2020 роки, отриманих вiд MiHicTepcTBa

фiнансiв Украiъи, для пiдготовки бюджетних запитiв з урахуванням умов та
особливостей формування бюджету. , i

Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацii 
' '

TepMiH: до 1 жовтня20|7 року

3.6. Пiдготувати та надати управлiнню фiнансiв районноi державно1
адмiнiстрацii та головним розпорядникам коштiв районного бюджеry
обrрунтованi пропозицiТ до лiмiтiв споживання в 2018 Роцi енергоносiТв

бюджетними установами, що фiнансуються з районного бюджету, в

натураJIьних flок€lзниках.

20]l7

Вiддiл iнфраструктури т€l житлово- l

комунаJIьного господарства

райдержадмiнiстрацiТ ..f

TepMiH: до 20

районi У zot] роцi, та надатИ вiддiлУ економiЧногО розвиткУ i туризм1,

райдержадмiнiстрацii та управлiНню фiнаНсiв райдержадмiнiстрацiТ пропозицil"

щодо шродовження iх дiТ у наступноIчtу роцi з урахуванням реЗУлЬТаТИВнОСТi Та

ефективностi, фiнансовоi спроможностi територiй, спiвфiнансування
(фiнансування) загаJIънодержавних про|рам, програм МТД та капiтальНОГО

будiвництва району.

TepMiH: до 20 жовтня 2017 року 'i:1,

3.8. Пiдготувати та надати управлiнню фiнансiв районноi державно1

адмiнiстрацii бюджетнi запити щодо потреби в коштах на утримання ycTaHoBi
управлiнню фiнансiв районноТ держаtsноI

районного значення з урахуванням проведеноi iнвентаризацiТ мiсцевих програм;:,

визначених прiоритетiв, затверджених порядкiв розподiлу фiнансового pecypcyJ

мiж розпорядниками та одержувачами бюджетних коштiв та граничних норм]
споживання енергоносiiв. i

Головнi розпорядники коштiв районного

TepMiH: до 20 жовтня 20|7 року , 
{_:i,

3.9. Опрацювати бюджетнi запити, поданi головними розlrорядникамtl,'
бюджетних коштiв. Органiзувати проведення нарад з розгляду бюджетнихl
запитiв та врахувати узгодженi обсяги. видаткiв у ттpoeкTi районного бюдЖетУ'!

rj

r!l

ri



;.

на 2018 piK. Подати проект зведених основних пок€вникiв бюджету району,
районнiй державнiй адмiнiстрацii. 

'Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрачiТ
TepMiH: до 10 листопада2017 року

3.10. Провести семiнари, навчання, робочi зустрiчi з головними
розпорядниками коштiв районного бюджету, головами мiсцевих рад,
об'сднаними територiаIIьними |ромадами щодо особливостей формування
мiсцевих бюджетiв на 20|8 piK.

3.1 1 . Обговорити проект бюджету району з громадськiстю Кам'ядеччини
шляхом гIроведення прес-конференцiй, круглих столiв, висвiтлення iнформаuii'
Щодо поцереднiх обсягiв мiжбюджетних трансфертiв та iнших показникiв з
державного бюджету мiсцевим бюджетам раЙону на офiЦlйноплу веб-сайтi
райдержадмiнiстрацiТ. s

Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацii,
вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,

'. '
a

органiзацiйноi та iнформацiйноТ дiяльностi
райдержадмiнiстрацii
TepMiH: вересень-грудень 2017 року

3.12. Пiдготувати та подати районнiй державнiй адмiнiстрацiТ проектЁ4

раЙонних про|рам, кошти на реалiзацiю яких передбаченi у проектi районногсr
бюджету на2018 piK, для схв€lлення та оприлюднення.

Головнi розпорядники
бюджету

TepMiH: до 25 листопада20|7 року r

3.13. Пiдготувати та подати районнiй державнiй адмiнiстрацii проект,
Рiшення про районний бюджет Ha20I8 piK для схвzLлення та оlтрилюднення.

Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацiТ
Ёiспiльно з iншими структурними пiдроздiламЙ'

районноi державноi адйiнiстрацii ! Ч i

TepMiH: до 25 листопада20|7 року
3.|4. Уточнити показники районного бюджету пiсля затверд,ження

Верховною Радою УкраiЪи мiжбюджетних трансфертiв i подати районнiй
державнiЙ адмiнiстрацii уточнений проект рiшення про районний бюджет на
20l8 piK.

Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацiI

Управлiння фiнансiв
галузевi пiдроздiли
адмiнiстрацii

TepMiH: червенъ - жовтень 20117 року

райдержадмiнiстрацiТi :

районноТ державноii

]
г1

,l lj
! i._{
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TepMiH: у тижневий

.ui".рд*ення держбюджету

3.15.ЗабезпечиТиIIоДаннясхВаJIеноГорайдержадмiнiстрацiеюУТочненого.
проекту рiшення про райо"ly;;;* на 2018 piK з додатками до ньогО T]i

пояснювалъною зашискою рuИо"й рuдi дп, розглядУ та затвердження' : ],,

Управлiння фiнансiв райлержадмiнiстрацii

TepMiH: на настуПний Деlъ.",_:ч,i"-" 
',

схваJIення в райдержадмiнtстрацll ;

З.16.ВзятиУчасТъВобговоре""i.11--УзгодженнiпоказникiвIIроекТУ
районного бюджету на 

'О1: .пК 
на_;1,rlуях постiЙНОi KoMicii З ПИТаНЪ

бюджету, фiнансiв та tlодаткiв, iнших постiйних комiсiй районноТ ради,

Управпiння фiнансiв райлержадмiнiстрачii,
гаJryзевl пiдроздiли раЙонноi деРЖаВНОi]

адмiнiстрuuiГ 
- -fru,ЪнЬБузъке 

вiддiленняi,

Червоногрuо""*оi ОДШ.. ,ГУ !,еРЖаВНОi

фiскалъноi 

*JпуЙ" 
Украiни у Лъвiвськt{

областi 
,i

TepMiH: за окремим графiком

3,|7.ЗабезпечитиформУВаннямережiрлоЗIIоряДникiвбюДжеТнихкошТlВ
нижчого рiвня та одержувачiв. _"_"i" на zofB piK вiдгrовiдI9 до вимог наказу,

MiHicTepcTBa фiнансiв Ч*рЫrr"" ; j3-::?:i' Ns9З8 "Про затвердженн{

Порядку п*"u.п.йсъкого обслуговування *i,ц,""* Й*"iu" (iз змiнами), ; ;

Головнi розпорядники коштiв районного

i

TepMiH гtiсля

v [l читаннi

бюджету

piк"

рiшенъ про сiлъсъкi, селищнi, мiсъкий бюджети

ix положенъ вимогам чинного бЮДЖеТНОГq

;
...]

Управлiння фiнансiв райлержадмlнlстрацl1.

TepMiH: згiдно з графiком департаменту

bii"".i" райдержадмiнiстрацii, 
визначеним

вiдповiдно до законодавства

i
.в.

, ;, ,i.:

i

l

TepMiH: до 15 грудня 20t7 року

3.18. Затвердити районний бюджет Кам'янка-БузъкогQ району на,2018

Кам'янка-Бузъка районна рада

TepMiH: до 25 грудня 201'7 року

3. 19. Здiйснити перевiрку

на 2018 piK на вiдповiднiсть

законодавства Украiни,


