
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

14.03.2016 смт Нова Водолага    № 57 

 

Про затвердження плану заходів на 

2016 рік щодо економного і 

раціонального використання 

бюджетних коштів 

 

З метою організації роботи щодо забезпечення економного і 

раціонального використання бюджетних коштів у 2016 році, керуючись 

статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтями 6, 13 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», вимогами Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VIII, постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 «Про економію державних 

коштів та недопущення втрат бюджету» (із змінами), розпорядженням 

Харківської обласної державної адміністрації від 17.02.2016 № 43 «Про 

затвердження плану заходів на 2016 рік щодо наповнення місцевих бюджетів 

області, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі 

виконання місцевих бюджетів», наказу Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації  від 10.03.2016 №89 «Про 

затвердження плану заходів на 2016 рік щодо економічного і раціонального 

використання бюджетних коштів» 

 

НАКАЗУЮ 

 

1. Затвердити план заходів на 2016 рік щодо посилення фінансово-бюджетної 

дисципліни, економного і раціонального використання бюджетних коштів, 

передбачених на утримання закладу, що додається. 

2. Бухгалтерії (Буряківська Я.С.) : 

2.1. Інформувати відділ економіки, фінансування та бухгалтерського обліку  

управління ресурсного забезпечення  Департаменту  науки  і освіти Харківської 
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обласної державної адміністрації (Ковальова С.К.) про виконання 

затвердженого плану заходів.  

       Щокварталу до 05 числа місяця,   

наступного за звітним періодом  

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                           С.Ю.Єрмаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
З наказом ознайомлені: 

Коротецький В.П. ___________ 

Буряківська Я.С. ____________ 

Єрмакова О.М. _____________ 
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                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                       Наказ директора 

КЗ «Нововодолазький СНВК» 

14.03.2016 № 57  

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ на 2016 рік 

щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів 

 
№ 

з/п 
Зміст заходів 

Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконання  

1. Вжити заходів щодо безумовного виконання вимог 

статті 77 Бюджетного кодексу України у частині 

врахування в першочерговому порядку потреби в 

коштах: 
- на оплату праці працівників   закладу відповідно 

до встановлених законодавством України умов 

оплати праці та розміру мінімальної заробітної 

плати; 

- на проведення розрахунків за енергоносії, 

комунальні послуги та послуги зв’язку, які 

споживаються закладом. 

Єрмаков С.Ю. 

Буряківська Я.С. 

Коротецький В.П.   

Протягом року  

2. Забезпечити скорочення працівників закладу (крім 

педагогічних) на 10 відсотків. 

Єрмаков С.Ю. 

Коротецький В.П. 

Буряківська Я.С. 

Єрмакова О.М.   

Протягом року 

3. Здійснювати заповнення вакантних посад за умови 

забезпечення у повному обсязі усіх обов’язкових 

виплат із заробітної плати працівникам у межах 

затвердженого фонду оплати праці. 

Єрмаков С.Ю. Протягом року 

4. Здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, 

включаючи видатки на премії та інші види 

винагород, матеріальну допомогу лише в межах 

фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі 
закладу. 

За наявності простроченої кредиторської 

заборгованості із заробітної плати, за спожиті 

енергоносії не брати бюджетні зобов’язання по 

загальному фонду та не здійснювати платежі за 

іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням 

закладу (крім захищених видатків), до погашення 
такої заборгованості. 

Єрмаков С.Ю. 

Буряківська Я.С.     
Протягом року 

5. Тимчасово припинити встановлення доплат за 

виконання обов’язків тимчасово відсутніх 

працівників (крім лікарів, фахівців з базовою та 
неповною вищою медичною освітою, що допущені 

до медичної діяльності, молодших медичних 

сестер, вихователів, помічників вихователів, 

учителів, а також інших випадках, обумовлених 

Єрмаков С.Ю     Протягом року 
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№ 

з/п 
Зміст заходів 

Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконання  

виробничою необхідністю, яка пов’язана із 

задоволенням суспільних потреб у наданні 

соціальних послуг).  

6. Забезпечити щоденний контроль за використанням 
усіх видів енергоносіїв та комунальних послуг в 

межах доведених натуральних показників, 

узагальнену інформацію надавати до Центру 

матеріально-технічного забезпечення соціального 

розвитку закладів освіти. 

 
 

Коротецький В.П. 

 

 

Щоквартально 

7 Забезпечити укладення договорів за кожним видом 

енергоносіїв, що споживаються, у межах 

затверджених лімітів споживання. 

 

Єрмаков С.Ю. За потребою 

8. Розробити та затвердити щорічний план заходів  з 

енергозбереження із забезпеченням обґрунтованого 

зменшення споживання комунальних послуг 

та енергоносіїв. При визначенні переліку 

ремонтних робіт в першу чергу дотримуватись 

плану заходів з енергозбереження. 

Коротенький В.П. 

До 

01.08.2016р. 

9. Забезпечити під час виконання бюджету 

проведення своєчасної та у повному обсязі оплати 

праці працівникам  закладу, розрахунків за 

енергоносії та комунальні послуги, що 

споживаються, не допускаючи будь-якої 
простроченої заборгованості з таких виплат. 

Єрмаков С.Ю. 

Буряківська Я.С.     
Протягом року 

10. Припинити придбання за рахунок коштів обласного 

бюджету, освітньої субвенції з державного 

бюджету: 
- автотранспортних засобів (крім шкільних 

автобусів, автобусів, мікроавтобусів і 

вантажно-пасажирських автомобілів, що 

використовуються для обслуговування 

контингенту); 

- меблів (окрім закупівлі  меблів, що 

використовуються під час надання 

соціальних послуг, а також у разі 
дотримання санітарно-гігієнічних норм); 

- мобільних телефонів; 

- побутової техніки (окрім техніки, що 

використовується під час надання 

соціальних послуг); 

та проведення ремонту (окрім ремонтів спальних і 

навчальних приміщень, харчоблоків, будівель, стан 
яких обумовлюється санітарно-гігієнічними 

вимогами та вимогами техніки безпеки,   

належного утримання водо-, тепло-, газо- та 

електромережевих систем, а також приміщень, 

що перебувають в аварійному стані). 

Єрмаков С.Ю. 
Буряківська Я.С. 

Коротецький В.П.     

Протягом року 

11. Припинити здійснення витрат на оплату послуг Єрмаков С.Ю. Протягом року 
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№ 

з/п 
Зміст заходів 

Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконання  

мобільного зв’язку (крім випадків, коли витрати на 

оплату послуг мобільного зв’язку здійснюються за 

рахунок коштів спеціального фонду, отриманих на 

зазначену мету як гранти, міжнародна технічна 

допомога, благодійні внески). 

Буряківська Я.С.     

12. Не допускати використання для обслуговування 

навчальним закладом більше одного легкового 

автомобіля, якщо інше не передбачено законом або 

актом Кабінету Міністрів України (крім 

автотранспортних засобів, що згідно з 

навчальними планами використовуються у 

навчальному процесі). 

Єрмаков С.Ю. 

Коротецький В.П.     
Протягом року 

13. Припинити використання бюджетних коштів (крім 

коштів спеціального фонду, отриманих як гранти, 

міжнародна технічна допомога, благодійні внески) 

для проведення заходів з відзначення пам’ятних та 
історичних дат, ювілеїв закладу, а також ювілеїв і 

вшанування пам’яті видатних осіб та інших подій 

(крім заходів, визначених Указами Президента 

України, новорічних та різдвяних свят); 

друкування продукції, не пов’язаної з виконанням 

завдань і функцій закладу. 

Припинити використання бюджетних коштів для 
проведення: виставок, ярмарків, з’їздів, 

симпозіумів, конгресів, які не пов’язані із 

виконанням заходів регіональних програм, 

затверджених рішенням обласної ради. 

Єрмаков С.Ю. 

Буряківська Я.С. 

 

Протягом року 

14. Здійснювати службові відрядження працівників 

закладу за кордон лише за погодженням із 

заступником голови обласної державної 

адміністрації згідно з функціональним розподілом 

повноважень. Забезпечити мінімізацію витрат на 

службові відрядження шляхом оптимізації 

кількісного складу делегацій та строку перебування 

за кордоном, зменшення витрат на оплату проїзду, 
наймання житла та інших витрат, пов’язаних з 

відрядженням.  

Єрмаков С.Ю.     Протягом року 

15. Установити заборону здешевлення харчування для 
працівників за рахунок бюджетних коштів. 

Єрмаков С.Ю. 
Буряківська Я.С. 

     

Протягом року 

16. Запобігати порушенням, що призводять до втрат 

фінансових ресурсів і майна, та встановити 
контроль за ефективним, результативним, цільовим 

і економним використанням бюджетних коштів. 

Забезпечити дотримання суворої фінансово-

бюджетної дисципліни, встановити дієвий 

внутрішній контроль за повнотою надходжень, 

взяттям бюджетних зобов’язань  бюджетних 

Єрмаков С.Ю. 
Буряківська Я.С 

 

 

 

 

Протягом року 
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№ 

з/п 
Зміст заходів 

Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконання  

коштів. 

  


