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КИЕВ0.СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII СКЛИКАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  затвердження  заходів  Киево-Святошинської  раііонної  радіі  
Київської  області  щодо  ефективного  та  раціонального  

внкористання  бюджетних  коштів  у  2018 році  

Керуючись  статтею  43 Закону  цкраїни  «Про  місцеве  самоврядування  в  цкраїні», 
відповідно  до  підпункту  1 пункту  4 Постанови  Кабінету  міністрів  цкраїни  від  11 жовтня  
2016 р. №  710 «Про  ефективне  використання  державних  коштів», з  метою  ефективного  
та  раціонального  використання  бюджетних  коштів, враховуючи  висновки  і  рекомендації  
постійної  комісії  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально- 
економічного  розвитку  та  інвестицій, районна  рада  

вирішила : 

1. Затвердити  заходи  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  щодо  
ефективного  та  раціонального  використання  бюджетних  коштів  у  2018 році, 
що  додаються . 

2. Структурним  підрозділам  виконавчого  апарату  Киево-Святошинської  районної  
ради  забезпечити  виконання  заходів, визначених  пунктом  1 цього  рішення. 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  районної  
ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально- 
економічного  розвитку  та  інвестицій . 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
24 липня  2018 року  
Ns 448-28-VII 



Додаток  
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  
від  24 липня  2018 року  JV's 448-28-УH 

Заходи  
Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  

щодо  ефективного  та  раціонального  використаиня  бюджетних  коштів  у  2018 році  

1. Забезпечувати  ефективне  управління  підприемствами  комунальної  власності  з  метою  
покращення  їх  фінансового  стану  та  збільшення  надходжень  до  місцевих  бюджетів  від  цих  
підприемств . 

2. Проводити  аналіз  причин  виникнення  кредиторської  та  дебіторської  заборгованості, 
розробити  заходи  щодо  її  скорочення . 

3. Здійснювати  управління  бюджетними  коштами  в  межах  встановлених  бюджетних  
повноважень  із  забезпеченням  ефективного, результативного, цільового  та  економного  
використання  бюджетних  коштів. 

4. цпорядкувати  структуру  та  штатну  чисельність  працівників  бюджетних  установ, які  
утримуються  за  кошти  місцевих  бюджетів, у  межах  затверджених  асигнувань  на  оплату  праці. 

5. Забезпечувати  під  час  виконання  районного  бюджету  проведення  своечасної  та  у  повному  
обсязі  оплати  праці  працівників  виконавчого  апарату  районної  ради. 

б. Забезпечувати  укладення  договорів  за  кожним  видом  енергоносіїв, що  споживаються, у  
межах  обrрунтованих  лімітів  споживання. 

7. ц  разі  виникнення  в  бюджетних  установах  заборгованості  із  заробітної  плати, інших  
соціальних  виплат  і  оплати  енергоносіїв  та  комунальних  послуг  здійснювати  комплекс  конкретних  
заходів  щодо  погашення  заборгованості  із  зазначених  виплат, забезпечивши  використання  
насамперед  не  менш  як  90 відсотків  наявних  коштів  загального  фонду  районного  бюджету. 

8. Припинити  придбання  автотранспортних  засобів, крім  придбання  автотранспортних  засобів  
в  межах  реалізації  відповідних  районних  програм. 

9. Обмежити  витрати  на  оплату  послуг  мобільного  зв'язку  зі  стаціонарних  телефонів  за  
рахунок  бюджетних  коштів, за  виключенням  зв'язку  з  депутатами  районної  ради  та  сільськими  
головами. 

10. Дозволити  здійснення  витрат  на  автотранспортне  обслуговування  в  кількості  
1 (одного) легкового  автомобіля. 

11. Здійснювати  заповнення  вакантних  посад  за  умови  забезпечення  у  повному  обсязі  у  межах  
затвердженого  фонду  оплати  праці  усіх  обов 'язкових  виплат  із  заробітної  плати  працівникам . 

12. цстановлювати  та  здійснювати  нарахування  підвищень  до  посадових  окладів, надбавок, 
доплат, допомог, винагород, премій, інших  заохочувальних  виплат  працівникам  виконавчого  
апарату  Київської  обласної  ради  виключно  в  межах  фонду  оплати  праці  ради, крім  випадків  коли  
таке  підвищення  передбачаеться  відповідною  постановою  Кабінету  Міністрів  цкраїни. 

13. Планувати  видатки, пов'язані  із  стимулюванням  працівників, за  умови  забезпечення  у  
повному  обсязі  за  рахунок  бюджетних  коштів  обов'язкових  виплат  із  заробітної  плати  
працівників, інших  соціальних  виплат  та  видатків  на  проведення  розрахунків  за  комунальні  
послуги  та  енергоносії . 

14. Дозволити  видатки, на  виконання  заходів  районної  Програми  відзначення  державних  та  
професійних  свят, ювілейних  дат, заохочення  за  заслуги  перед  Киево-Святошинським  районом, 
здійснення  представницьких  та  інших  заходів  на  2016-2020 роки, затвердженої  рішенням  Киево- 
Святошинської  районної  ради  від  12.05.2016 №  109-08-VII «Про  затвердження  районної  Програми  
відзначення  державних  та  професійних  свят, ювілейних  дат, заохочення  за  заслуги  перед  Киево- 
Святошинським  районом, здійснення  представницьких  та  інших  заходів  на  2016-2020 роки» 
(із  змінами). 

15. Заборонити  здійснення  службових  відряджень  за  кордон. 
1б.Забезпечити  дотримання  суворої  фінансово -бюджетної  дисципліни, запобігання  нецільовому  

використанню  бюджетних  коштів. 

Заступник  голови  ради 	 О.М. Однороманенко  


