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кАм, янкА_БузькА рдЙоt+лд дЕржАв EIA Ад4IнI стрАtця
ЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Кам'янка-Б/зька

Про внесення змiн do розпоряdеrcення
zолова райdернсаdмiнiсmршцii Bid
13.02.2018 М 89/02-08/18 кПро
заmверdаtсення плану захоdiв
tцо do наповн.ення Mic цевuх б ю datcemiB,
вuшукання dоdаmковuж dнсерел
HadxoOMceHb do бюdмсеmiв,
dоmршwання Jtcopcmшolo peJtculwy
eKoHoMit бюdеrcеmн.lх KotumiB,
опmамiзацit ваdumкiв i мерееrci
бюdмсеmнuх усmанов i посultення
фiнансово-бюduсеmноt duсцаплiна
у 2018 роцi>

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, з

метою запобiганнrl ризикiв розбалансування мiсцевих бюджетiв, створення умов
для своечасноi виплати заробiтноТ плати та iнших
економного i рацiон€Lльного використаннrI бюджетних
фiнансово-бюджетноi дисциплiни, враховуючи акт
господарськоi дiяльностi вiддiлry освiти Кам'янка-Бузькоi
за перiод з 01.05.2014 по 31.03.2018, що проведена працiвниками Захiдного офiсу
Щержаудитслужби ;

1. Внести змiни до розпорядження голови райдержадмiнiстрацii вiд
13.02.2018 J\b 89/02-08l|8 <Про затвердження плану заходiв щодо наповнення
мiсцевих бюджетiв, вишуканнrI додаткових джерел надходженъ до бюджетiв,
дотримання жорсткого режиму eKoHoMiT бюджетних коштiв, оптимiзацiT
видаткiв i мережi бюджетних установ i посилення фiнансово-бюджетноi
дисцигtлiни у 2018 роцЬ виклавши додаток JYs2 kГIлан заходiв щодо
дотримання жорсткого режиму eKoHoMii бюджетних коштiв, оптимiзацii
видаткiв i мережi бюджетних установ у Кам'янка-Бузькому районi у 20118 роцi>
у новiй редакцiТ, що додаеться.

2. Структурним пiдроздiлам районноi державноi адмiнiстрацii, головним
розпорядникам коштiв районного бюджету, Кам'янка-Бузькому вiддiленню
Червоноградськоi ОДПI, виконавчим KoMiTeTaM мiсцевих рад забезпечити

районноi

соцiальних виплат,
коштiв i посилення

ревiзiТ фiнансово-
райдержадмiнiстрацii

виконаннrI ГIлану заходiв та iнформувати управлiння фiнансiв



державноi адмiнiстрацii про iх виконання щомiсячно в останнiй робочий день
звiтного мiсяця.

З. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадмiнiстрацii А.Вашкiвського.

Голова В.I.Кирилич
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,Щодаток JVэ2
ло ГIлану заходiв з наповнення мiсцевих
бюджетiв, вI.uIц/кrншI додатковI,D( джерел
надходжень до бюджетiв, дотриманшI
жорсткого режиму eKoHoMiT бюджетних
копlтiв, огrгимiзацii видаткiв i мережi
бюджетних установ i посилення фiнаноово-
бюджетноТ дисцигrлiни у 2018 роцi

ПЛАН ЗАХОДIВ
щодо дотримання жорсткого режиму 'eKoHoMiT бюджетцих коштiв,

оптимiзацii видаткiв i мережi бюджетних установ
у Кам'янка-Бузькому районi у 2018 роцi

Jф
зlп Змiст заходiв Сума,

тис. грн.
ВiдповiдаJlьнi виконавцi

1 2 a
J 4

1 Удоскон€uIення мережi
бюджетних установ та
упорядкування штатноi
чисельностi працiвникiв :

- скорочення 2,0 штат. од
лiкарiв стоматологiв

- скороченнrI 1,0 штат. од
медичноi сестри

- скорочення 22 rryацtвникiв
з неповною зайнятiстю

ll412

50,0

43,0

t

Кам'янка-Бузька LРЛ

Новояричiвсъка РЛ

Кам'янка-Бузъка tРЛ

2 Iншi заходи з економного i
рацiонального використанtul
бюджетних коштiв ("е
заповнювати BaKaHTHi посади,
проводити виплату заробiтноТ
плати за рахунок спецiального
фо"ду, наданнrI вiдпусток без
збереження заробiтноi плати)

131,1оз
267,0
292,3

25911,

Кам'янка-Бузька I_РЛ
Щобротвiрсъка МЛ
Новояричiвська РЛ

Сектор культури РДА

.,
J

Проведення заходiв з
енергозбереження

263,1 Вiддiл освiти РДА

рАзом 2600,0

Перший заступник голови
райдержадмiнiстрацii


