БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
27 березня 2018 року

м. Біла Церква

№ 121

Про заходи щодо ефективного
та раціонального використання
коштів місцевого бюджету та
посилення фінансово-бюджетної
дисципліни у 2018 році
Розглянувши подання управління економіки міської ради та відповідно до
Бюджетного та Податкового кодексів України, законів України «Про Державний бюджет
України на 2018 рік», ст. 40 «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету
Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання
державних коштів», виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання коштів
місцевого бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2018 році (далізаходи), згідно додатку.
2. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити безумовне виконання
заходів та щокварталу до 01 числа місяця, що настає за звітним періодом, включно до 01
січня 2019 року, інформувати міське фінансове управління Білоцерківської міської ради та
управління економіки Білоцерківської міської ради про стан їх виконання.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови
Новогребельську І.В.

Міський голова

Г. Дикий

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 27 березня 2018 р. № 121
ЗАХОДИ
щодо ефективного та раціонального використання коштів місцевого бюджету та
посилення фінансово – бюджетної дисципліни у 2018 році
1. Забезпечити дієву роботу комісії виконавчого комітету міської ради з питань
забезпечення сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат та робочої групи з питань легалізації виплати
заробітної плати та зайнятості населення виконавчого комітету міської ради
Управління економіки
Білоцерківської міської ради,
Міське фінансове управління
Білоцерківської міської ради
Протягом 2018 року.
2. Комунальним підприємствам Білоцерківської міської ради забезпечити надання
управлінню економіки міської ради звітності щодо фінансово-господарської діяльності
комунальних підприємств з метою проведення аналізу ефективності їх діяльності та
збільшення надходжень до місцевого бюджету.
Керівники комунальних підприємств
Білоцерківської міської ради
Щоквартально протягом 2018 року.
3. Забезпечити дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного
кодексу України щодо врахування під час внесення змін до місцевого бюджету у
першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних
установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру
мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та
комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
Міське фінансове управління
Білоцерківської міської ради
розпорядники коштів місцевого
бюджету усіх рівнів
Протягом 2018 року.
4. Проаналізувати та внести пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо
оптимізації мережі бюджетних установ, які утримуються за кошти місцевого бюджету.
Головні розпорядники коштів
місцевого бюджету
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5. Забезпечити під час виконання місцевого бюджету проведення своєчасної та у
повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії
та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будьякої простроченої заборгованості з таких виплат.
Розпорядники коштів місцевого
бюджету усіх рівнів,
Міське фінансове управління
Білоцерківської міської ради
Протягом 2018 року.
6. Здійснювати нарахувань надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших
заохочувальних виплат працівникам виключно в межах затвердженого фонду оплати
праці.
Розпорядники коштів місцевого
бюджету усіх рівнів
Протягом 2018 року.
7. Здійснювати заповнення вакантних посад за умови забезпечення у повному
обсязі у межах затвердженого фонду оплати праці усіх обов’язкових виплат із заробітної
плати працівникам.
Розпорядники коштів місцевого
бюджету усіх рівнів
Протягом 2018 року.
8. У разі виникнення в бюджетних установах заборгованості із заробітної плати,
стипендій, пенсій, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг
здійснити комплекс конкретних заходів щодо погашення заборгованості із зазначених
виплат, забезпечивши використання насамперед не менш як 90 відсотків наявних коштів
загального фонду місцевого бюджету.
Міське фінансове управління
Білоцерківської міської ради,
Розпорядники коштів місцевого
бюджету усіх рівнів
Протягом 2018 року
9. Розробити та затвердити план заходів з енергозбереження із забезпеченням
зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Розпорядники коштів місцевого
бюджету усіх рівнів
Протягом 2018 року
10. Оптимізувати витрати на оплату послуг мобільного зв’язку.
Розпорядники коштів місцевого
бюджету усіх рівнів
Протягом 2018 року
11. Припинити придбання по загальному фонду місцевого бюджету
автотранспортних засобів (крім спеціалізованих санітарних автомобілів), ноутбуків,
мобільних телефонів.
Розпорядники коштів місцевого
бюджету усіх рівнів
Протягом 2018 року.
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12. Припинити використання бюджетних коштів для проведення заходів з
відзначення пам’ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій,
фізичних осіб та інших подій (крім відзначення державних свят, визначних подій держави,
які встановлені актами Президента України, Уряду України, відзначення обласних,
міських свят та подій, відзначення ювілейних дат підприємств, установ, організацій та
окремих осіб, які проводяться відповідно до розпоряджень голови Київської обласної
державної адміністрації, міського голови, рішення виконавчого комітету, організації
зустрічей та вшанування військовослужбовців, які повернулися із зони АТО, заходів
пов’язаних з функціональною діяльністю управлінь та відділів міської ради).
Головні розпорядники коштів
місцевого бюджету
Протягом 2018 року.
13. Забезпечити дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, запобігання
нецільовому використанню бюджетних коштів, посилити роз’яснювальну роботу з
розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та запобігати порушенням, що
призводять до втрат фінансових ресурсів та майна.
Головні розпорядники коштів
місцевого бюджету
Протягом 2018 року.
14. За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати,
стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії за загальним фондом не
здійснювати платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних
установ (крім захищених видатків бюджету, визначених статтею 55 Бюджетного кодексу
України), до погашення такої заборгованості.
Білоцерківське управління
Державної казначейської служби
України
Міське фінансове управління
Білоцерківської міської ради
Протягом 2018 року.
15. Здійснювати управління бюджетними коштами в межах встановлених
бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та
економного використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.
Головні розпорядники коштів
місцевого бюджету
Протягом 2018 року.
16. Забезпечити внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних
зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами та
витрачанням ними бюджетних коштів.
Головні розпорядники коштів
місцевого бюджету
Протягом 2018 року.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

С. Постівий

