
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
 ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 14.03.2019 №  10
с. Миколаївка
Про заходи щодо ефективного та
раціонального використання 
бюджетних коштів у 2019 році

Ураховуючи  рекомендації  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
11.10.2016р.  №  710  «Про  ефективне  використання  державних  коштів»,
керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
з метою забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних
коштів, сільська рада вирішила:

1. Затвердити  План  заходів  щодо  ефективного  та  раціонального
використання  бюджетних  коштів  у  2019  році  (далі  –  План   заходів),  що
додається у додатку. 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської  ради  з  питань  місцевого  самоврядування,  соціально-економічного
розвитку громади, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.

Сільський голова  С.В. Самотой



Додаток 
до рішення 33 сесії
Миколаївської сільської ради
від 14.03.2019 року № 10

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо ефективного та раціонального використання 

бюджетних коштів у 2019 році

№
з/
п

Найменування заходу Відповідальні
за виконання

1 2 3
1. Встановлення та здійснення нарахування підвищень до

посадових  окладів  (ставок),  надбавок,  винагород,
премій,  інших  заохочувальних  виплат  працівникам
проводити  виключно  в  межах  фонду  оплати  праці,
затвердженого  в  загальному  фонді  бюджету,  з
урахуванням  обґрунтованого  та  економного
використання коштів на оплату праці.

Керівники
виконавчого
органу,
комунального
підприємства

2. Внесення  змін  до  місцевих  програм  сільської  ради
відповідно  до  реальних  можливостей  сільського
бюджету  та  з  урахуванням  результативності  їх
виконання у минулі роки.

Виконавчий
комітет 

3. Забезпечення  вирішення  питання  щодо  бюджетної
заборгованості:

- недопущення виникнення кредиторської 
заборгованості по видатках сільського бюджету;

- недопущення виникнення дебіторської 
заборгованості по доходах;

- здійснення взяття зобов’язань за спеціальним 
фондом  бюджету  виключно  в  межах  відповідних
надходжень.

Керівники
виконавчого
органу,
комунального
підприємства

4. Забезпечення мінімізації витрат на проведення заходів з
відзначення пам’ятних та історичних дат (крім заходів,
пов’язаних  з  відзначенням  Дня  Конституції  України,
Дня  Незалежності  України,  Дня  Перемоги,  Дня
захисника України, Дня села, Нового року та Різдва, 8
Березня, свята Івана Купала).

Бюджетна
постійна
комісія

5. Розроблення  та  затвердження  плану  заходів  з
енергозбереження із  забезпеченням зменшення витрат
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Керівники
виконавчого
органу,
комунального
підприємства



1 2 3
6. Здійснення управління бюджетними коштами в межах

встановлених  бюджетних  повноважень  із
забезпеченням  ефективного  та  раціонального
використання бюджетних коштів, належної організації
та  координації  роботи  розпорядників  бюджетних
коштів  нижчого  рівня  та  одержувачів  бюджетних
коштів.

Бюджетна
постійна
комісія

7 Забезпечення  внутрішнього  контролю  за  повнотою
надходжень,  взяттям  бюджетних  зобов’язань
розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня  та
одержувачами бюджетних коштів і  витрачанням ними
бюджетних коштів.

Бюджетна
постійна
комісія

8. Забезпечення зменшення обсягу фінансової підтримки
небюджетних  організацій  за  рахунок  бюджетних
коштів.

Бюджетна
постійна
комісія

Секретар сільської ради   В.В.Непийвода


