
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про жорстку  економію використання коштів 

державного та місцевих бюджетів 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, враховуючи постанову 

Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65 „Про економію 

державних коштів та недопущення втрат бюджету”, розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 01 березня 2014 року № 156-р „Про заходи щодо 

збалансування місцевих бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання”, 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 березня 2014 

року № 108 „Про економне та раціональне використання коштів державного 

бюджету”, від 26 березня 2014 року № 109 „Про затвердження Плану заходів 

щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел 

надходжень до них, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів 

та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2014 році”, розпорядження 

голови облдержадміністрації від 22 липня 2014 року № 410 та у зв’язку з 

обмеженими фінансовими ресурсами: 

 

1. Управлінням райдержадміністрації: фінансовому (Мусійченко Н.В.), 

агропромислового розвитку (Бондаренко С.П.), соціального захисту населення 

(Бутко Н.П.), відділам райдержадміністрації: фінансового забезпечення 

(Панченко Т.М.), освіти (Юрасюк О.С.), культури, туризму і релігій (Федоренко 

Л.М.), Прилуцькому районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді (Дементєва Н.Г.), Прилуцькій центральній районній лікарні (Заєць 

В.П.), виконкомам сільських, селищних рад : 

 

1.1. Забезпечити жорсткий режим економії бюджетних коштів, доведених 

на 2014 рік, шляхом економного використання матеріальних ресурсів і 

енергоносіїв та взяття бюджетних зобов’язань, виходячи з мінімальної потреби 

для забезпечення діяльності бюджетної установи в короткостроковій 

перспективі.  

1.2. Припинити використання бюджетних коштів для проведення заходів 

з відзначення пам’ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та 

організацій, а також ювілеїв і вшанування пам’яті видатних осіб та інших подій 

(крім централізованих заходів Міністерства культури України, пов’язаних з 
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відзначенням 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, Дня Конституції  

України, Дня незалежності України, Дня Перемоги, Дня пам’яті жертв 

голодоморів та заходів, виділення коштів на проведення яких затверджено 

розпорядженнями голів місцевих державних адміністрацій).  

1.3. До 29.07.2014 року розробити та затвердити власні розпорядчі 

документи стосовно заходів мінімізації використання матеріальних ресурсів 

установ, комунальних послуг та енергоносіїв, інших видатків.  

1.4. За результатами проведеної роботи з даного питання до 10-00 год. 

щосереди інформувати фінансове управління райдержадміністрації . 

 

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Мусійченко Н.В.)  

узагальнену інформацію за погодженням з профільним заступником  

щочетверга надавати Департаменту фінансів облдержадміністрації . 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови райдержадміністрації Росовського Д.М. 

 

 

Голова районної 

державної адміністрації       І.В. Тютюнник 

 
  

 


