
a-

yKPAiHA
КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВ НА АДМIНI С ТРАtЦЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

м. Кам'янка-Бузька Ns 93 /р/ -j //,tо

Про внсшmmя захоdiв

Враховуючи постанову Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд |LOЗ.2020
Jф 2|1 пПро запобiгання поширенню на територii УкраТни KopoHaBipycy
COVID-l9>, протокол позачергового засiдання обласноi KoMicii з питань
техногенноекологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй вiд 15.03.2020 J\b 7,

розпорядження голови Львiвськоi" облдержадмiнiстрацiТ вiд 20.0З.2020
J\b196/0/5-20, стан надходження податкiв i зборiв до мiсцевих бюджетiв

району та з метою здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню i
поширенню KopoнaBipycHoi iнфекцii (COVID- 1 9):

1"Червоноградському управлiнню Головного управлiння ШС у
Львiвськiй областi, управлiнню фiнансiв райдержадмiнiстрацii, головам
виконкомiв мiсцевих рад:

1.1.Створити умови та органiзувати роботу з платниками податкiв з

максим€UIъно можливим використанням електронних засооlв оOмlну
iнформацiсю та податковою звiтнiстю, з мiнiмiзацiсю безпосереднiх взаемних

засобiв обмiну

фiзичних KoHTaKTiB.
";tI.2. Залучити додатковi резерви до наповненнrI мiсцевих бюджетiв

району. У першу чергу забезпечити погашеннrI заборгованостi пqред
бюджетом, яка скл€Lпася станом на 01.03.2020.

1.3. Обрахувати прогнознi втрати податкiв i зборiв мiсцевих бюджетiв
вiд запровадження заходiв iз недопущення негативного впливу
коронавiрусноi iнфекцii у розрiзi видiв надходженВ. Iнформацiю подати до
0| .04.2020 головi райдержадмiнiстрацii.

2" Головним розпорядникам коштiв районного бюджету:
2.|. Визначитися з потребою у фiнансуваннi з районного бюджету

невiдкладних видаткiв i надати до 0|.04.2020 вiдшовiднi пропозицii районнiй
державнiй адмiнiстрацii та управлiнню фiнансiв райдержадмiнiстрацiT.

2.2.На час дii карантину призупинити укладення угод, виконання робiт
та взяття бюджетних зобов'язань за непершочерговими видатками районного
бюджету.



заходiв
pi*.

вносити вiдповiднi змiни до показникiв районного бюджету на 2020

5. Контролъ за виконанням ро$Iорядження з€lJIишаю за собою.

Голова Христина ЗАМУЛА

2.З Призупинити виплати стимулюючого характеру працiвникам
бюджетних установ, що фiнансуються з районного бюджету, за виключенням
працiвникiв закладiв охорони здоров'я.

З. Головним розпорядникам коштiв районного бюджету та управлiнню
Щержавноi казначеЙсъкоТ службИ УкраiЪИ У Кам'янка-Бузъкому районi
f""i"."*oi областi на час дii карантиIry забезпечити проведення ресстрацii

розпоряДниками коштiв в органах .Щержавноi казначейськоi служби

бюджетних зобов'язань за непершочерговими видатками лише пiсля

погоджеНня iх з головою райдержадмiнiстрацiТ та управлiнням фiнансiв

райдержадмi нiстрацiТ.
4. Управлiнню фiнансiв районноi державноi адмiнiстрацii на час дii

карантину в першочерговому порядку здiйснювати фiнансування захищених
i невiдкладних видаткiв районного бюджету та заходiв, пов'язаних з

протидiею поширенню KopoHaBipycHoi iнфекцii територiсю району. У разi

"Ьдо.rurностi 
коштiв на проведеннrI профiлактичних i протиепiдемiчних
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