УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 28.02.2017

м.Яремче

№ 11

Про затвердження заходів щодо
економного та раціонального
використання коштів
Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи окремі положення
постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року № 710 « Про
ефективне використання коштів», виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити заходи з ефективного та раціонального використання
коштів
бюджетними
установами
міської
ради,
комунальними
підприємствами та іншими одержувачами коштів міського бюджету.
2. Відповідальним виконавцям щоквартально до 10 числа місяця,
наступного за звітним інформувати міського голову та фінансове управління
про виконання даного рішення.
3. Сільським
та селищному головам розробити та затвердити
відповідні заходи щодо ефективного використання коштів.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Тараса Клим`юка.

Міський голова

Василь Онутчак
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Додаток
до рішення міськвиконкому
від 28.02.2017 №11
ЗАХОДИ
щодо ефективного та раціонального використання коштів бюджетними
установами міської ради, комунальними підприємствами та іншими
одержувачами коштів міського бюджету
№
Назва заходу
Відповідальні
п/п
1.
Заборонити придбання легкових автомобілів та Головні
мобільних телефонів
розпорядники та
одержувачі
бюджетних
коштів
2.
Затвердити перелік осіб, видатки на оплату послуг Головні
мобільного зв`язку яких будуть проводитися за розпорядники
рахунок коштів спеціального фонду міського коштів.
бюджету та визначити максимальну суму таких
витрат на одну особу в місяць
3.
Використовувати
для
обслуговування Міськвиконком,
міськвиконкому, самостійних управлінь та відділів самостійні управміськвиконкому, комунальних підприємств не ління і відділи
більше одного легкового автомобіля
міськвиконкому
4.
Забезпечити реалізацію легкових автомобілів, які Міськвиконком,
вивільнені у зв`язку із виконанням постанови та самостійні управзарахування до загального фонду міського бюджету ління і відділи
коштів, одержаних від їх реалізації
міськвиконкому,
комунальні
підприємства
5.
Недопущення прийняття власних рішень щодо Головні
збільшення
чисельності
працівників розпорядники
підпорядкованих
установ,
за
винятком бюджетних
перерозподілу штатної чисельності в межах коштів
головного розпорядника коштів, для новостворених
відділень у бюджетних установах для реабілітації
учасників АТО та, в окремих випадках за рішенням
міської ради, при відкритті нових закладів, їх
реконструкції або розширенні функцій бюджетних
установ
6.
Установлення
та
здійснення
нарахування Головні
підвищень до посадових окладів, надбавок, доплат, розпорядники та
допомог, винагород, премій, інших заохочувальих одержувачі
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7

виплат працівникам виключно в межах фонду
оплати праці, передбаченого бюджетом або
власних коштів, одержаних від господарської
діяльності
Щорічне розроблення та затвердження планів
заходів з енергозбереження із зменшення витрат на
оплату комунальних послуг та енергоносіїв

8.

Недопущення
дебіторської
кредиторської
заборгованості на кінець звітного періоду

9.

Припинення використання бюджетних коштів, за
винятком благодійних коштів, грантів, та власних
доходів закладів культури, для відзначення дня
міста, вшанування пам`яті видатних осіб та подій,
ювілеїв підприємств, установ та організацій ( крім
видатків на нагородження грамотами, відзнаками та
винагородами кращих працівників за вагомі внески
у соціально – економічний розвиток міста, та
заходів, визначених Указами Президента України
та
централізованих
заходів
Мінкультури,
пов`язаних із відзначенням Дня Конституції
України,Дня незалежності України, Дня Перемоги,
Дня пам’яті жертв голодоморів, Дня Соборності
України, Дня Гідності та Свободи, Дня пам`яті
жертв політичних репресій, Дня захисника
Вітчизни, друкування продукції, не пов`язаної з
виконанням завдань і функцій влади
Заборонити проведення видатків за рахунок загального та спеціального фондів місцевого бюджету на
службові відрядження за кордон службовців та
працівників управлінь і відділів міськвиконкому,
підприємств та установ, за винятком відряджень
дитячих колективів та їх керівників для участі у
міжнародних заходах та конкурсах
Здійснення управління бюджетними коштами в
межах встановлених бюджетних повноважень із
забезпечення ефективного та раціонального
використання бюджетних коштів, належної

10.

11.

бюджетних
коштів
Відділ містобудування,архітектури,
будівництва та
житлово –комунального господарства, головні
розпорядники та
одержувачі бюджетних коштів
Головні
розпорядники та
одержувачі бюджетних коштів
Головні
розпорядники та
одержувачі бюджетних коштів

Головні
розпорядники та
одержувачі бюджетних коштів

Фінансове
управління
міськвиконкому
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12.

13.

організації та координації роботи розпорядників
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів
бюджетних коштів
Забезпечення внутрішнього контролю за повнотою
надходжень, взяттям бюджетних зобов`язань
розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня
та одержувачами бюджетних коштів і витрачання
ними бюджетних коштів
Забезпечення зменшення обсягу фінансової
підтримки небюджетних організацій за рахунок
бюджетних коштів, за винятком коштів спецільного
фонду, передбачених на ці видатки

Керуючий справами міськвиконкому

Головні
розпорядники та
одержувачі
коштів
Фінансове
управління
міськвиконкому,
комунальні
підприємства

Олександр Шимко

