УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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від 27.01.2011 року № 28

м. Олевськ

Про економію бюджетних коштів
З метою розв’язання проблем, що існують у місцевих бюджетах району,
продовження цілеспрямованої роботи щодо подолання негативних наслідків
фінансової кризи та забезпечення економії бюджетних коштів, передбачених на
утримання установ:
1. Начальникам управлінь, відділів райдержадміністрації та рекомендувати
міському, сільським, селищним головам:
1.1. Забезпечити до кінця року у повному обсязі бюджетними коштами
обов’язкові виплати із заробітної плати працівникам бюджетних установ.
Відповідно ст. 51 Бюджетного кодексу України керівники бюджетних установ
несуть персональну відповідальність та утримують чисельність працівників і
здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення),
включати видатки на премії та інші заохочення, виплату матеріальної допомоги
лише в межах фонда оплати праці (наявного грошового забезпечення).
1.2. Не збільшувати чисельність працівників у бюджетних установах.
1.3. Забезпечити виконання ст.77 Бюджетного кодексу України. Вчасно та в
повному обсязі проводити розрахунки за електричну енергію, теплову енергію,
природний газ, які споживаються бюджетними установами, послуги з
водопостачання та водовідведення і послуги зв’язку, які їм надаються, не
допускаючи будь-якої простроченої заборгованості та дотримуватись
затверджених лімітів споживання.
1.4. Забезпечити виконання планових показників надходжень до місцевих
бюджетів, доведених Міністерством фінансів України та затверджених радами з
метою спрямування додатково отриманих коштів у процесі виконання бюджетів
на виплату заробітної плати, розрахунки за енергоносії, інші захищені статті
видатків (ст. 55 Бюджетного кодексу України).
1.5. Довести ліміти на утримання службових автомобілів та чітко їх
дотримуватись.
1.6 Обмежити телефонні дзвінки та проводити відрядження працівників
бюджетних установ згідно підтверджуючих листів, телефонограм.

1.7. Обмежити фінансування капітальних та не першочергових поточних
видатків по тим бюджетним установам, в яких не вистачає на заробітну плату та
розрахунки за енергоносії.
1.8. Посилити персональну відповідальність за проведення конкретних заходів
щодо скорочення споживання електричної енергії, теплопостачання,
водопостачання, та природного газу всіма бюджетними установами.
1.9. Щомісяця керівникам бюджетних установ, головам сільських, селищних,
міської радам подавати інформацію про проведені заходи щодо економного
використання коштів до фінансового управління райдержадміністрації.
1.10 Забезпечити жорстку економію бюджетних коштів щодо здійснення
матеріально-технічного забезпечення діяльності органів місцевої виконавчої
влади і органів місцевого самоврядування.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
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