КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ
25.04.2014

м. Кролевець

Про заходи щодо економного та
раціонального використання
коштів районного бюджету
Ураховуючи рекомендації постанови Кабінету Міністрів України від
01.03.2014 № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат
бюджету», з метою економного і раціонального використання бюджетних
коштів, керуючись статтями 43, 61, 64 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» районна рада
вирішила:
1. Затвердити заходи щодо економного та раціонального використання
коштів районного бюджету, передбачених для утримання установ, закладів,
підприємств та організацій спільної власності територіальних громад сіл та
міста Кролевецького району та інших одержувачів коштів районного бюджету
у 2014 році згідно з додатком.
2. Кролевецький районній державній адміністрації з урахуванням заходів,
затверджених цим рішенням:
2.1. В місячний строк підготувати та надати районній раді пропозиції
щодо внесення змін та доповнень до Порядку управління об’єктами спільної
власності територіальних громад сіл та міста Кролевецького району, щодо
оптимізації форм та методів контролю за ефективністю їх роботи, в тому числі
й економним та раціональним витрачанням бюджетних коштів, а також форм та
умов оплати праці їх керівників.
2.2. Структурним підрозділам Кролевецької районної державної
адміністрації – головним розпорядникам коштів районного бюджету
організувати виконання заходів, затверджених пунктом 1 цього рішення.
3. Рекомендувати Кролевецькій районній державній адміністрації:
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3.1. Підготовку проектів районних цільових програм у 2014 році
проводити у виключних випадках при ретельному обґрунтуванні доцільності їх
прийняття.
До 01.06.2014р. провести інвентаризацію діючих районних програм,
прийнятих районною радою та надати районній раді пропозиції щодо внесення
змін до районних цільових програм в частині уточнення строків, обсягів і
джерел фінансування, інших показників виконання програм відповідно до
реальних можливостей районного бюджету та з урахуванням результативності
їх виконання у минулі роки.
3.2. Здійснювати управління бюджетними коштами в межах встановлених
бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного,
цільового та економного використання бюджетних коштів, належної організації
та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та
одержувачів бюджетних коштів.
3.3. Забезпечити контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних
зобов’язань розпорядниками та одержувачами коштів районного бюджету та
економічним витрачанням ними бюджетних коштів.
3.4. Забезпечити планування та здійснення видатків, пов’язаних із
стимулюванням працівників бюджетних установ і закладів, за умови
забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових
виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі
стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та
енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління
відповідного розпорядника бюджетних коштів.
4. Рекомендувати міській та сільським радам розробити та вжити заходів
щодо економного та раціонального використання коштів відповідних місцевих
бюджетів.
5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного
розвитку та управління комунальною власністю (Оникієнко В.Б.).

Голова

М.В. Авраменко
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Додаток
до рішення районної ради
від 25.04.2014

ЗАХОДИ
щодо економного та раціонального використання коштів районного
бюджету, передбачених для утримання установ, закладів, підприємств та
організацій спільної власності територіальних громад сіл та міста
Кролевецького району та інших одержувачів коштів районного бюджету
1. Припинення придбання автотранспортних засобів (крім пожежних та
спеціальних аварійно-рятувальних машин, шкільних автобусів), меблів,
мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки (крім випадків придбання за
рахунок
коштів, отриманих у вигляді грантів переможцями конкурсів,
субвенцій з інших рівнів бюджету, спонсорської допомоги та інших коштів, що
мають цільове призначення) та проведення ремонту (крім приміщень, ремонт
яких запланований у 2014 році в рамках підготовки ЗДОТ «Ластівка» до літньої
оздоровчої компанії; проектів, що реалізуються по Районній програмі
підвищення енергоефективності в Кролевецькому районі Сумської області на
2011-2015 роки, та приміщень, що перебувають в аварійному стані).
2. Припинення витрат на оплату послуг мобільного зв’язку.
3. Недопущення використання для обслуговування установ, закладів,
підприємств та організацій спільної власності територіальних громад сіл та
міста Кролевецького району, які використовують кошти районного бюджету,
більше одного легкового автомобіля, якщо інше не передбачено законом або не
погоджено
головним
розпорядником.
Недопущення
транспортного
обслуговування посадових осіб за викликом.
4. Недопущення прийняття рішень щодо збільшення чисельності
працівників установ, закладів, підприємств та організацій спільної власності
територіальних громад сіл та міста Кролевецького району, які використовують
кошти районного бюджету, що склалася на момент набрання чинності
постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 «Про економію
державних коштів та недопущення втрат бюджету», з метою економного і
раціонального використання бюджетних коштів (крім випадків, пов’язаних з
зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення
суспільних потреб).
5. Обмеження максимального розміру місячної заробітної плати керівних
працівників установ, закладів, підприємств та організацій спільної власності
територіальних громад сіл та міста Кролевецького району 15 розмірами
мінімальної заробітної плати (крім тих місяців, у яких виплачується допомога
для оздоровлення та надається оплачувана відпустка).
6. Установлення та здійснення нарахування підвищень до посадових
окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших
заохочувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати праці,
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затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, або власних
доходів, отриманих від провадження господарської діяльності.
7. Розроблення та затвердження річного та на середньострокову
перспективу планів заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення
витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
8. Розроблення та затвердження річного та на середньострокову
перспективу планів заходів з погашення кредиторської заборгованості за
рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету, а також
зменшення обсягу дебіторської заборгованості.
9. Припинення використання бюджетних коштів для проведення заходів з
відзначення пам’ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та
організацій, а також ювілеїв і вшанування пам’яті видатних осіб та інших подій
(крім заходів, пов’язаних з відзначенням 200-річчя від дня народження Тараса
Шевченка, Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня Перемоги,
Дня пам’яті жертв голодоморів, 20-го ювілейного міжнародного літературномистецького фестивалю «Кролевецькі рушники»), друкування продукції, не
пов’язаної з виконанням завдань і функцій, передбачених статутами та
положеннями бюджетних установ.
10. Припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків,
з’їздів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду бюджету.
Зазначені заходи проводити за рахунок внесків їх учасників, спонсорів,
коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, які беруть у них
участь, та інших джерел, не заборонених законодавством.
11. Недопущення збільшення обсягу фінансової підтримки небюджетних
організацій за рахунок бюджетних коштів.
12. Тимчасове припинення виплати грошової винагороди державним
службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади,
зразкове виконання трудових обов’язків.
13. Спрямування в пріоритетному порядку в разі наявності коштів за
окремими видатками, передбаченими за загальним і спеціальним фондами
районного бюджету, коштів спеціального фонду на здійснення таких видатків.

Заступник голови

С.В. Побивайло

