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Про влtсummя захоdiв

Враховуючи постанову Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 11.03 2020 J\b 211
пПро запобiгання поширенню на територii УкраiЪи KopoнaBipycy COVID-19),
протокол позачергового засiдання обласноi KoMicii з питанъ техногенно-
екологiчноi безпеки i надзвичаЕних ситуацiй вiд 15.0З.2020 Jф 7,

розпорядження голови Львiвськоi облдержадмiнiстрацiТ вiд 08.04.2020
Ns2Збl0l5-20 <Про вжиття заходiв>>, стан надходження податкiв i зборiв до
мiсцевих бюджетiв району та з метою здiйсненнrl заходiв щодо запобiгання
виникненню i поширенню KopoHaBipycHoi iнфекцiТ (COVID-19):

1.Червоноградському управлiнню Головного управлiння ДПС у
Львiвськiй областi, управлiнню фiнансiв райдержадмiнiстрацiТ, головам
виконкомiв мiсцевих рад з€шу{ити додатковi резерви до наповнення мiсцевих
бюджетiв району. У першу чергу забезпечити погашення заборгованостi перед
бюджетом, яка скJI€Lлася станом на 01 .04.2020.

2. Управлiнню фiнансiв районноi державноi адмiнiстрацii:
r;, 2.|. Забезпечити вiдповiднiсть помiсячного розпису асигнувань

раЙОgного бюджету на 2020 piK прогнозним вiдкоригованим показникам
}надходжень податкlв 1 платежlв, перенести асигнування за незахищеними та

непершочерговими видатками сiчня-квiтня поточного року на наступнi мiсяцi
шоточного року.

2.2. На час дii карантину в першочерговому порядку здiйснювати
фiнансування захищених i невiдкладних видаткiв районного бюджету та
заходiв, пов'язаних з протидiею поширенню коронавiрусноi iнфекцiТ
територiею раЙону. У разi недостатностi коштiв на проведецня профiлактичних
i протиепiдемiчних заходiв вносити вiдповiднi змiни до покЕ}зникiв районного
бюджеry на 2020 piK. 
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2.З. Здiйснювати фiнансування з районriого бюджету вйдаткiв, якi
потребують спiвфiнансування з мiсцевих бюджетiв, лише за умови вiдсутностi'
у вiдповiдних бюджетах дефiциту коштiв на оплату працi.

3. Головним розпорядникам KoTTTlig районного бюджету:
3.1 Забезпечити укладання угод, виконання робiт i взяття бюджетних

зобов'язань за незахищеними видатками районного бюджету лише в межах

,
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скоригованих
погодженням

планових i

з головою райдержадмiнiстрацiТ
виплати стимулюючого характеру працiвникам

асигнувань на вiдповiдний мiсяць поточного року ,га за

З.2. Призупинити
бюджетних установ, що фiнансуються з районного бюджету, за виключенням
працiвникiв закладiв охорони здоров'я та територiаJIьного центру соцiального
обслуговування пенсiонерiв та одиноких непрацездатних |ромадян.

4. Головним розпорядникам коштiв районного бюджету та управлiнню
Щержавноi казначейськоТ служби Украiни у Кам'янка-Бузъкому районi
Львiвськоi областi забезпечити проведення реестрацii розпорядниками коштiв в
органах ,.ЩержавноТ казначейськоТ служби бюджетних зобов'язань за
непершочерговими видатками лише пiсля погодження iх з головою

райдержадмi Hi страцiТ.
5. Виконавчим KoMiTeTaM вiдповiдних мiсцевих рад переглянути

вiдповiднi бюджети, збалансувати помiсячнi розписи доходiв та асигнуванъ з

урахуванням прогнозних надходжень податкiв i платежiв, забезпечивши при
цьому першочергове фiнансування заходiв, пов'язаних iз зашобiганням
виникненню i поширенню, лок€lJliзацiею та лiквiдацiею спалахiв епiдемiй та
пандемiй KopoHaBipycHoi хвороби COVID-l9, а також виконання вимог чинного
бюджетного законодавства в частинi недопущення виникнення заборгованостi з
виплати заробiтноI плати працiвникам бюджетних установ, оrrлати за спожитi
енергоносii та отриманi KoMyHEtлbHi послуги установами бюджетноi сфери.

б. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови районноТ
державноi адмiнiстрацii вiд 25.03.2020 Jф 93101-З1,120 <Про вжиття заходiв>.

7. Контролъ за виконанням розпорядження з€шишаю за собою.

Щрлова Христина ЗАМУЛА
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