
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про внесення змін до розпорядження  

голови районної державної  

адміністрації  від 31.03.2014 №122 

 

З метою  виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

01 березня 2014 року № 65 „Про економію державних коштів та недопущення 

втрат бюджету” та  розпорядження голови обласної державної адміністрації  

від 16 травня 2014 року № 251 „Про внесення змін до розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 26.03.2014 №109”:  

 

1. Внести зміни до Плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, 

вишукання додаткових джерел надходжень до них, дотримання жорсткого 

режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної 

дисципліни у 2014 році від 31 березня 2014 року №122, доповнити його 

пунктами: 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 наступного змісту: 

 

№ з/п Назва заходу Відповідальні виконавці Термін 

виконання 

1 2 3 4 

19.1 У межах затверджених 

асигнувань здійснювати 
перерозподіл коштів з 

метою спрямування їх на 

погашення кредиторської 

заборгованості та 
недопущення її утворення в 

подальшому  

Головні розпорядники коштів 

районного бюджету, 
виконкоми сільських та 

селищних  рад, бюджетні 

установи району спільно з 

фінансовим управлінням 
райдержадміністрації 

До 31 

грудня 2014 
року 

19.2 Покриття витрат загального 
фонду кошторисів, 

коштами від надання 

платних послуг, згідно з ч.4 

ст.13 Бюджетного кодексу 
України 

Відділ освіти 
райдержадміністрації, 

Прилуцька центральна 

районна лікарня, районний 

територіальний центр 
соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), 

відділ культури , туризму і 

релігій райдержадміністрації 

Протягом 
року 

19 червня  2014 року     м. Прилуки         № 263 

  



№ з/п Назва заходу Відповідальні виконавці Термін 

виконання 

1 2 3 4 

19.3 Забезпечити своєчасну 

реєстрацію бюджетних 

зобов'язань в органах 
Державної казначейської 

служби на дату виникнення 

кредиторської 

заборгованості  

Головні розпорядники коштів 

районного бюджету, виконкоми 

сільських та селищних  рад, 
бюджетні установи району 

Протягом 

року 

19.4 Посилити контроль за 

укладенням угод, що 

передбачають витрачання 
бюджетних коштів. Суворо 

відстежувати  стан 

розрахунків, строки 

платежів та документообігу 
на всіх етапах  проходження 

розрахункових документів  

Головні розпорядники коштів 

районного бюджету, виконкоми 

сільських та селищних  рад, 
бюджетні установи району 

Постійно 

  

  2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування району внести 

відповідні зміни  до затверджених Планів заходів. 

             3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

голови районної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних 

повноважень. 

 

 

В. о. голови районної 

державної адміністрації    Д.М. Росовський 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


