
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

9 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

29 листопада 2016 року     

                                                                                   

Про  визнання  рішення 22-ї сесії 

Гребінківської міської ради 6 

скликання від 16 квітня 2014 року 

«Про затвердження заходів щодо 

економного та раціонального 

використання бюджетних коштів 

Гребінківської міської ради» 

таким, що втратило чинність 

 

Відповідно до статті 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 

20.10.2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», 

яка відмінила дію постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 

року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат 

бюджету», розглянувши рекомендації спільного засідання виконавчого 

комітету та постійних комісій міської ради, Гребінківська  міська рада 

вирішила: 

1. Визнати рішення 22-ї сесії Гребінківської міської ради 6 скликання 

від 16 квітня 2014 року «Про затвердження заходів щодо 

економного та раціонального використання бюджетних коштів 

Гребінківської міської ради» таким, що втратило чинність.  

2. Затвердити заходи щодо ефективного та раціонального 

використання бюджетних коштів (додаються). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, підприємництва, 

управління майном (Бондарь І.М.). 

 

Міський  голова       В. Колісніченко 

 

http://www.docufreezer.com/order


Заходи щодо ефективного та раціонального використання 

бюджетних коштів 

 

1.Припинення придбання мобільних телефонів та зменшення витрат на 

послуги мобільного зв’язку. 

2.  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. 

3. Розроблення та затвердження щороку планів заходів з 

енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Забезпечення мінімізації витрат на службові відрядження шляхом 

оптимізації кількісного складу відряджених працівників та строку їх 

перебування за кордоном, крім випадків, коли відшкодування витрат на 

відрядження за кордон здійснюється в повному обсязі за рахунок сторони, що 

приймає .  

7.Забезпечення внутрішнього контролю за повнотою надходжень і 

витрачанням бюджетних коштів. 

8. Спрямування в пріоритетному порядку в разі наявності коштів за 

окремими видатками, передбаченими за загальним і спеціальним фондами 

місцевого бюджету, коштів спеціального фонду на здійснення таких видатків. 

 

Міський голова      В. Колісніченко 


