
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження заходів щодо збільшення надходжень  
до районного бюджету Києво-Святошинського району  

та економного і раціонального використання коштів у 2014 році 
 
 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
виконання Закону України від 27.03.2014 року № 4576 «Про запобігання фінансової 
катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», 
постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 року № 65 «Про економію 
державних коштів та недопущення втрат бюджету», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 01.03. 2014 року № 156-р «Про заходи щодо збалансування 
місцевих бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання» та з метою збільшення 
надходжень до районного бюджету та економного і раціонального використання 
коштів, районна рада  

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити заходи щодо збільшення надходжень до районного бюджету Києво-

Святошинського району та економного і раціонального використання коштів у 
2014 році згідно з додатком. 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування, бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-
економічного розвитку (голова комісії – Починков Д.О.) 

 
 
 
 

                     Головуючий                          М.І. Глушко 
 

 

 

 

 
м. Київ 
03 квітня 2014 року 
№ 409-35-VІ 



 

 

 
 

 

 
 

 

Додаток 1 
до рішення Києво-Святошинської   
районної ради VІ скликання                                                                                   
від 03.04.2014 р.  № 409-35-VІ 

 
 

ЗАХОДИ 
щодо збільшення надходжень до районного бюджету 

 Києво-Святошинського району та економного і раціонального використання 
коштів у 2014 році 

 
1. Припинення придбання (взяття в оренду) автотранспортних засобів, меблів, 

мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки та проведення ремонту (крім 
приміщень, що перебувають в аварійному стані). 

 
2. Припинення здійснення витрат на оплату послуг мобільного зв’язку. 

 
3. Обмеження максимального розміру місячної заробітної плати керівних 

працівників підприємств, установ та організацій, засновником яких є Києво-
Святошинська районна рада, розмірами мінімальної заробітної плати (крім тих 
місяців, у яких виплачується допомога для оздоровлення та надається оплачувана 
відпустка). 

 
4. Розроблення та затвердження щороку планів заходів з енергозбереження із 

забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг і енергоносіїв та 
щоквартальне звітування перед районною радою по їх виконанню. 

 
5. Припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з’їздів, 

симпозіумів, конгресів. 
 

6. Забезпечення мінімізації витрат на службові відрядження, а також припинення 
оплати відряджень за межі Київської області та держави.  

 
7. Підприємствам, установам та організаціям, засновником яких є районна рада, а 

також бюджетним установам, які використовують майно спільної власності 
територіальних громад Києво-Святошинського району: 

- у місячний термін забезпечити перегляд договорів оренди майна, що 
знаходиться на балансі комунальних підприємств та  бюджетних установ, а 
також орендних ставок  відповідно ринкових умов; 

- не допускати росту чисельності працівників порівняно з 2013 роком; 
- здійснювати заохочувальні виплати, надавати матеріальну допомогу в 

межах затвердженого фонду оплати праці.  
 

8. Керівникам комунальних підприємств, засновником яких є Києво-Святошинська 
районна рада, вводити та призначати на посади заступників, а також 
затверджувати штатні розписи за погодженням з районною радою. 

 
 
 

                     Головуючий                          М.І. Глушко 


