
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22 СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ  

РІШЕННЯ 

 

від 16 квітня 2014 року                                                                                                               №  

Про затвердження заходів щодо 

економного та раціонального  

використання бюджетних коштів   

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 

«Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету»,  

 

міська рада вирішила: 

 

    Затвердити заходи щодо економного та раціонального використання 

бюджетних коштів Гребінківської міської ради (додаються). 

 

Міський голова         Ф. Мілевський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО:    

                            Рішення 22-ї сесії  Гребінківської     

міської ради 6-го скликання 

              від 16 квітня 2014 року  

             

З А Х О Д И 

щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів 

Гребінківської міської ради 

1.Припинення придбання автотранспортних засобів (крім спеціалізованих 

санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги, пожежних та спеціальних 

аварійно-рятувальних машин), мобільних телефонів, ноутбуків, побутової 

техніки (крім потреб ДНЗ) та проведення ремонту (крім приміщень, що 

перебувають в аварійному стані, а також ДНЗ, ПНЗ, житлового фонду та 

адмінприміщень, які перебувають в незадовільному стані, або непридатні до 

експлуатації). 

2. Недопущення прийняття власних рішень щодо збільшення чисельності 

працівників підпорядкованих органів та установ.  

3.Припинення виплати грошової винагороди посадовим особам місцевого 

самоврядування за сумлінну безперервну працю в органах місцевого 

самоврядування, зразкове виконання трудових обов’язків. 

4.Тимчасове припинення встановлення доплат за виконання обов’язків 

тимчасово відсутніх працівників, а в позашкільних та дошкільних навчальних 

закладах дані виплати проводити в межах передбачених бюджетних призначень 

з урахуванням внесених змін. 

5. Установлення та здійснення нарахування підвищень до посадових 

окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших 

заохочувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати праці, 

затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету. 

6.Розроблення та затвердження щороку планів заходів з 

енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв. 

7.Розроблення та затвердження щороку планів заходів з погашення 

кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального та спеціального 

фондів місцевого бюджету, а також зменшення обсягу дебіторської 

заборгованості. 

8.Зменшення 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 централізованих заходів Мінкультури, пов’язаних з відзначенням 200-

річчя від дня народження Тараса Шевченка, Дня Конституції України, Дня 

незалежності України, Дня Перемоги, Дня пам’яті жертв голодоморів), 



друкування продукції, не пов’язаної з виконанням завдань і функцій органів 

місцевого самоврядування. 

9. Припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, 

з’їздів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду бюджету. 

Забезпечення проведення зазначених заходів за рахунок внесків їх учасників, 

спонсорів, коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, які 

беруть у них участь, та інших джерел, не заборонених законодавством. 

10.Недопущення здійснення посадовими особами міської ради та 

працівниками підпорядкованих  закладів службових відряджень за кордон, крім 

випадків, коли відшкодування витрат на відрядження за кордон здійснюється в 

повному обсязі за рахунок сторони, що приймає .  

11.Забезпечення внутрішнього контролю за повнотою надходжень і 

витрачанням бюджетних коштів. 

12.Забезпечення зменшення обсягу фінансової підтримки небюджетних 

організацій за рахунок бюджетних коштів. 

13. Спрямовувати в пріоритетному порядку кошти на фінансування  

обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат  

та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії 

всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління міської ради,  як 

розпорядника бюджетних коштів. 

 

Міський голова                                                 Ф. Мілевський 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


