розпорядItЕння

tолови вtльшАнськоi рАйонноi дЕрrrýАвноi АдмIнtстрАцIi
кlровогрмськоi оБлАстl
вiд"01 ,

9ерцня

20l7 року

смт вiльпlанка

лъ 169-р

Про затвердхеrтпя на II пiврiччя 2017 року
заходiв щодо ефективЕого використання
бюджетних KorпTiB

На виконатня постанови Кабiнету MiHicTpiB Украi'ни вiд 11

жовтня
2016 року Nл 710 <Про ефекгпвне використання державнlоt KoIltTiы>, вiдповiдно
до JIиста державноi аудиторськоi с;ryzсби Украiни вiд 29 червня 2017 року
Ns 02-121389 та з мgгою ефекпrвног0 використання бюджепlих коulгiв:

l-

Затвердлти на П пiврiччя 2017 року з:tходи щодо ефекп,rвноm та
рацiонального використапня бюдкетних копrтiв, передбачеЕих дш утриманЕя
апарату та сц))лт}?них пiдроздiлiв райдержадмiнiстрыrii (лодаютьсф.

2.

Визначитд вiдповiдапьними з:л виконання зазначенrлr заходiв
начшrьнrrкiв вiддiлiв апараry та керiвникiв сlрукц?нJrх лiдроздiлiв райоЕIrоi

державноТ 4дмiнiстрацi1'.

3. Секmру фiнаrсово-господарськоm

забезпеченIrя апарату районноi
державноi адмiнiстрацii про викоIlання запначенIо( заходiв проiяформувати
фЬансове управлiння райдержадмiнiстрацii до 04 серпня 20 l 7 роry.
4. Контроль за викоЕанItям дzлною розпорядженIlя покпасти Еа першого
заступяика п)лови райдержадмiнiстрацii С.Нестерова.

Першпй засryпнrlк гоJIовп
райоппоi дер)Imвпоi адмiпiсграцii

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДКЕНО
Розпоряджеrтня голови

Вiльшанськоi районноi
державноi адмiнiстрацii

0l

сершrя 2017

J,{b

l69-p

зАходи
щодо ефекгивною та рафонального викорпстаrтня бюджетн1,1х KorrrTiB,
пердбачених на уtримання алараry та струкгурнrтх пiдроздiлiв
райдержадмiнiстрацii на II пiврiччя 2017 року
Jri
1.

НеймеяуваЕпя зiходу
Прачiвtтика.r"r райлержадмiнiстрацii

рацiона,тьно вiдносиtись до
споживzlння енергоносiiв та не
дотrускати збiльшетrня
споживання у фiзичних обсягах
порiвrrлно з 2016 роком

ii

ВiшовЦiльпi зr
впкоЕrвпq

Апарат та струкгурнi
пiдроздirпr

райдержадмiнiстрацii

Строк

впкоп&пця

Протягом
II пiврiччя
20l7 року

Не доrryскати використаrтпя коштlв
державною бюажеry для
проведення святкових заходiв та
друк}ъання пролукчii не пов'язаноi
з виконанням зrlвдань i фучщiй
вiдповiдних установ

Апарат та струкцрпi
пiдроздi.irи
райдержадмiнiстрацii

Протяюм

3.

Не дотryскати подання пропозицiй
головi райдержадr.riнiстрачiT та не
приймати власнi рiшення щодо
збiльшення чисеrьностi прачiвrrrrкiв
пiдпорядкованrл< устапов (KpiM
перрозполi.гry штатноТ ц,t селъностi в
мехах одного тшry закладiв та
головного розпорядника бюджgгIflD(
коштiв, не допускаючи збiльшення
загальноТ чисельностi)

CTpyKrypHi
пiдроздiли
райдержадмiнiстрачii,
пiдпорядкованi
уст&rови

Протягом
II пiврiччt
20l7 року

4.

Здiйсrтюватп вип;rаry надбавоц
доплат, допомог, винаmрод, прмiй,
iнпrих заохочувальнйх виIlлат
працiвникам вик,:почI]о в межах
фон,ry оrшати працi, пiс;п
EapаxyB.tHюI осяовних виIlлат

секюр фiнансово.
rосподарськоm
забезпеченrrя апараry
райдержадмiнiстрацii

Протяmм
II пiврiччя
20l7 року
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2017 року

Не допускати прилбання за рахунок
коштiв загального та спецiальною
фондiв державного бюджету
автотранспорry, мблiв, мбiльних
телефонiв, ноlтбукiв та проведення
peMoHTiB кабiнетiв

Апарат та cTpyKrypHi
пiдроздiли
райдержад,лiнiстрацii

Протяюм

6.

Здiйснювати управлirшя
бюджетrrими коштами в межах
встановлених бюдя(етних
повновахень iз забезпеченням
ефективного та рацiонапьпого
використання бюджетнпr коштiв

Головнtrй
розпорядrик
бюдхетнrлr KorrrTiB

Протяг,ом
Ц пiврiччя
2017 року

1.

Забезпечити вrцrrрirлнiй контроль за
повнOтою надходжень, взяттям
бюджетнrоl зобов'язань
розпорядниками бюдкетrю< копrгi в
нижчого рiвня i витрачirння Еими

Голоып-rй

Протягом
II пiврiччя

5.

бюджетнrл< коrггiв

розпорядrик
бюд2кетrтrо< копrгiв

II пiврiччя

2017 року

2017

рку

