
ксандр ГРИЦАСНКОЛубенський М1ський голова

3 метою виконання вимог Бюджетного кодексу УкраУни, наповнення

бюджету мюта, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання

жорсткого режиму економй" бюджетних кошпв та посилення фшансово-
бюджетноУ дисцишпни у 2021 рощ:

1.Головним розпорядникам кошпв бюджету мюта до 15.07.2021р.:

-за результатами роботи  за I  швр1ччя  поточного  року  провести
^нвентаризащю дшчих бюджетних програм;

-шдвести шдсумки щодо досягнення Ух стратепчних щлей та оприлюднити

комплексш результати оцшки ефективносп бюджетних програм за 2020 р.
2.Управлшню з питань комунального майна та земельних вщносин

виконавчого ком^ету налагодити оперативний обл!к земельних дшянок на
територй" мюько'У територ1ально'У громади з метою збшынення надходжень до
бюджету.

3.Фшансовому управлшню виконавчого ком1тету:

-впродовж поточного року оргашзувати перев1рки правильносп складання
кошторис1в бюджетних установ територ1альноУ громади зг1дно окремого
граф1ку (додаеться);
-налагодити контроль за оприлюдненням шформащ'У щодо затвердження

показниюв бюджету на поточний р!к та ходом його виконання для
забезпечення учасп громадськосп у бюджетному процесй

4.Довести дане розпорядження до вщому головних розпорядниюв
кошпв.

5.Контроль  за виконанням цього розпорядження покласти на

заступниюв Лубенського М1ського р^^бШ'^Щтщтанъ д1яльност1 виконавчих
оргашв ради зпдно з розподшом щт.

Про заходи щодо наповнення мюцевого

бюджету, вишукання додаткових джерел
надходжень до бюджету, дотримання

жорсткого режиму економп бюджетних
кошпв та посилення фшансово-бюджетно'У

дисциплши у 2021 рощ

№ Щ28.05.2021р.

ЛУБЕНСЬКА М1СБКА РА
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Ф1нансове управл1ння
УпраВЛ1ННЯ ОСВ1ТИ

Виконавчий ком1тет

Управл1ння        житлово-комунального

господарства

Управлшня з питань комуналыюго майна та

земельних випюсин

Управлшня культури 1 мистецтв

Управлшня соц1ального захисту населения

Управлшня охорони здоров'я

Назва головного розпорядиика
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№з/п

Графп<
проведения ф1нансовим управлшиям виконавчого ком'иету перев'фок

складання та виконання кошторис'ш бюджетних установ, дотримання

фшансовоТ дисциплши у 2021 рощ

Додаток до розпорядження
мл с ь кого „го лови 28.05.2021р. №231р
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