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КАМ, ЯНКА-Б УЗЬКА РМОШrД ДЕРЖАВНА АДМIНI С ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Р Х 11_/_ е ry.q П!У/ ?z2 / 2 loK, м, кам' янка-Бузька

a _/ ///vV
n, ё 1&/о! оа/tч

Про внесення з,чtitt do розпоряdсtсення
zол о в u р а йо н н oi D ер нс ctB н oi аdлliн ic mр ацii
Bid 09.02.2017 м 69/02-08/17
оПро заmверduсення плану захоdiв
tцо d о н апо в н ення Mic це в uх б ю dеrcеmiв,
в uLиу кання d od аmко в llx dжcep ел
нudхоDлttен ь Do бюDнсеmiв,
d оmр uмання )tcop сmко?о р еuс uлlу
е ко ном ii б ю dнсеmн uх ко lumiB,
о пmл,*lwiз а цit в u0 amKiB i лл ер eMci
бюdеrcеmнuж усmанов i посu.пення
фiн ан со в о - б ю dлrc еmн ot d uс цuплiн u
у 2017 роцi>

вiдповiдно до Закону Украiни <про мiсцевi державнi адмiнiстрацiт>,
ВикоНання доручення голови Лъвiвськоi обласноi державноТ адмiнiстрацiТ
02.02.2017 J\ES/0/6-17, враховуючи лист вiддiлry освiти райдержадмiнiстрацii
02.11.201-7 j\lЪO1-22115В8 з метою запобiгання ризикiв розбалансуваннrI мiсцевих
бЮдЖетiв, створен}ш умов для своечасноi виплати заробiтноi плати та iHrшrTx
СОtдiальних виплат, економного i рацiонального використання бюджетних коштiв
i посилення фiнансово-бюджетноi дисциплiни:

1. ВНеСти змiни до розпорядження голови районноТ державноi
адмiнiстрацii вiд 09.02.20|7 М 69102-08117 <Про затвердження плану заходiв
ЩОДО НаПОВНення мiсцевих бюджетiв, вишукання додаткових дяtер9л
НаДХОДЖенЬ До бюджетiв, дотриманнrI жорсткого режиму економii бюдlкетних
коштiв,оптимiзацiТ видаткiв i мережi бюджетних установ i посилення фiнансовоt
бЦДЖеТНОТ ДисЦиплiни у 2017 роцi> викJIавши додаток М2 у новiй редакцiТ":]l' .,; 

,

2. Ко за виконанням розпорядження покласти на перЕl0r0
заступни iнiстрацii А. В ашкiвсъкого.
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Керiвник апарату райдержадмiнiстрачii

{одаток JФ2
до ПлIану зах,одiв з нагIовнеtlня мiсцев1.1х

бюдrкетiв. виlIlукання додаткових д7кереJl
надходжень до бюд;ttе,гiв. дотрllfurання
жорсткого режиN,Iу еконопtiТ бюдяtеr-них
ltоштiв, опr"имiзацiТ ви,цаr"ltiв i пlepeltiI
бюджетних установ i посиленttя фiнансово-
бюджетноТ дисrциллiни ), 20 i 7 poLti

кошI,гlв,
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Л.Височанеька]

IIЛАН ЗАХОДIВ
щодо дотримання жорсткого режиму eKoHoMiT бюджетних

оптимiзацii видаткiв i мережi бюджетних установ
у Кам'янка-Бузькому районi у 2017 роцi

нова кцrя i| .]r:iii,]:;ii]ii:i

м
зlл Змiст заходiв Сума,

тис. грн.

1 2 a
J 4

1

,1

Проведення заходiв з
енергозбереження

300,0
Вiддiл освiти Р/(А

2 Iншi заходи з економного i
рацiонального використання
бюджетних коштiв (не
заповнювати BaKaHTHi посаци,
проводити виплату заробiтноi
плати за рахунок спецi€Lлъного

фо"ду, надання вiдпусток без
збереження заробiтноТ плати)

2033,0

46,3
|87,2

Кам'янка-Бузька tРЛ
Щобротвiрсъка МЛ
Новояричiвська РЛ i

Вiддiл освiти РДА (ДЮСШ)
Вiддiл освiти РДА (OcBiTa)

рАзом 2566о5


