ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
e-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg

З А П О В Е Д
№
гр. Годеч

fats
2017г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.83, ал.1 и чл.84 от Закона за публичните финанси, и в изпълнение нат.1 от
Вътрешни правила за организация и управление на бюджетния процес с описание на
дейностите и процесите, длъжностните права и отговорностите в Община Годеч, утвърдени с
моя Заповед №338/15.08.2016 год.

НАРЕЖДАМ:

I. Откриване на процедура за съставяне на проект на общинския бюджет на Община
Годеч за 2018 г. и актуализация на бюджетната прогноза за местните дейности за периода
2019-2021 г.
Приоритет на годишните цели заемат повишаване развитието на социалната сфера и
подобряване на заетостта, комплексната общинска политика за младите хора и спорта,
подобряването на обществения ред и сигурност, устойчивото и ефективно управление на
общинската собственост, реконструкцията и подобряването на уличната и тротоарната мрежа,
изграждането и реконструкцията на водоснабдителната и канализационната система,
енергийната ефективност на сградите на територията на общината, както и цялостното добро
управление в полза на местната общност и бизнеса.
II. Да се информират гражданите на общината за откритата бюджетна процедура, чрез
обявление на електронната страница на общината, средствата за масова информация и
поставяне на видно място в населените места.
III. Всички становища и предложения на местната общност към проекта за бюджет за
2018 г. и бюджетната прогноза за периода 2019-2021 г. да се приемат от старши специалист
„Деловодител” в срок до 17.00ч. на 24.11.2017 год.

IV. Изпълнението на заповедта възлагам на заместник - кметовете, ръководителите на
второстепенните разпоредители с бюджетни средства (СУ „Проф. д-р Асен Златаров” и ДГ
„Юрий Гагарин”), директорите на дирекции, кметовете на кметства и кметските наместници.

V. Контролът по изпълнение на настоящата заповед
възлагам на Станислава
Балабанова - Зам,- Кмет на Община Годеч-- —...
Копие от настоящата заповед Да се връчи на лицата, ангажирани с изпълнението й.
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